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 16 ليفني: ال يمكن لنتنياهو البقاء في منصب رئيس الوزراء  25.

 17 الحكومة والمعارضة تتجندان للتخلص من النائب باسل غطاس  26.

 18 سن القوانين العنصرية والمناهضة للشعب الفلسطيني الكنيست يكّثف  27.

 19  إلقصاء غطاس المستشار القضائي للكنيست: ال أساس قانونياً   28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4173 العدد:        1/18/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 19  ًا لشيخ: التحقيق بقضايا نتنياهو لن يطول كثير اروني   29.

 19 فقط من اإلسرائيليين يصدقون براءة نتنياهو %28: استطالع  30.

 20 استطالع: لبيد األقرب لرئاسة الحكومة  31.

 20 ساعات قضاها نجل نتنياهو في التحقيق القناة العاشرة: خمس  32.
 

  :األرض، الشعب
 21 قلنديا مدخل عند بالرصاص المواطنين ويستهدف هدم بعملية يشرع االحتالل  33.
 21 2016 في الصحفيين بحق إسرائيلياً  انتهاكا 557الصحافيين:  نقابة  34.
 21 قصىواأل للقدس قصيدة 28 ونظمت كتب أربعة وألفت كتاباً  80 قرأت الزنزانة في: صالح رائد  35.
 22 عودة أيمن النائب بينهم بالنقب الحيران أم قرية في وجرحى شهيد  36.
 23 2016 خالل صياًدا 125 اعتقل االحتالل: معطيات  37.
 23  نابلس شرق  جنوب الطويل خربة في زراعية ومنشآت مسكن هدم  38.
 23 أبيب تل شرق  فلسطينياً  سائقاً  يطعن متطرف يهودي  39.
 24  "مزورة تصاريح حيازتهم" بدعوى  فلسطينياً  عاماًل  22 اعتقال  40.

 
  : ثقافة
 24 ودولية عربية ثقافّية برامج في بقوة حاضر الفلسطيني المتحف  41.

 
  : مصر
 25 "حماس"مع  "التطبيع"أربعة شروط مصرية لـ ": الحياة"  42.

 
  األردن: 

 26 أردنية -بدء تشييد منطقة تجارة حرة إسرائيلية: صحيفة اقتصادية إسرائيلية  43.

 27 ض عملية السالمتفزازات اإلسرائيلية تقوّ  : االساألردني وزير الخارجية  44.
 

  عربي، إسالمي:
 27 "إسرائيلمع "للسالم  "خارطة طريق"وعرض  "إسرائيل"معارضون سوريون يشاركون بمؤتمر في   45.
 28 ةوصول منحة مالية كويتية بتسعة ماليين دوالر إلعادة إعمار غز   46.
 28 علماء مسلمون يحذرون من خطورة نقل السفارة األمريكية إلى القدس  47.

 
  دولي:

 29 موغيريني تنصح ترمب بعدم نقل السفارة األمريكية إلى القدس  48.

 29 قسامالفروف يحض الفلسطينيين على إنهاء االن  49.

 30 كيري يرفض تحميل إدارة أوباما مسؤولية فشل عملية السالم  50.



 
 
 
 

 

 4 ص             4173 العدد:        1/18/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 31 إسرائيلية بدون طيار في أفغانستان طائراتيدير الجيش األلماني   51.

 32 قبل نهاية واليتهوالند باالعتراف بدولة فلسطين هنائب فرنسي يطالب   52.

 33 تدمر فرص السالم" أن"يمكن  لـ"إسرائيل"المتحدة: الدعوات لضم الضفة  األمم  53.
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 44 :كاريكاتير
*** 

 
 قبل تنظيم االنتخابات الفصائل الفلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية .1

اتفكا   إلك توصكلت  أنهكاالفصائل الفلسطينية الرئيسية الثالثاء في موسككو  أعلنت :أ ف ب -موسكو 
برعايكة  أيكا دة وطنية قبل تنظيم االنتخابكا،  وللكا اثكر ااتااعكا، اسكتار، ثالثكة لتشكيل حكومة وح

 إلكك نتواكك   أناتفانككا علكك  “فككي مكك تار صكك افي  األحاككدوقككاا الايككادي فككي حر ككة فككت  عكك ا   روسككية.
” الاادمكة حتك  يبكدأ مشكاورات  لتشككيل حكومكة 48كمازن )م اود عباس( خالا الساعا، ال أبوالرئيس 

يككتم بعككد تشكككيل حكومككة الوحككدة الوطنيككة  عاككد ااتاككا  للا لككس الككوطني  أنويفتككر   .وحككدة وطنيككة
النوايكا أصكب ت أف كل بكي   كل الفلسكطينيي  “ األحاكد وأضكاف الفلسطيني وتنظيم انتخابا، تشكريعية.

 ”.م  أي مرحلة م ت
را، مشككاو  األحككدمنكك   أخككرم وفصككائل فلسككطينية  اإلسككالميوأاككرم ماثلككون عكك  فككت  وحاككاس وال هككاد 

والتا  ماثلكو الفصكائل الفلسكطينية  ”.وحدة الشعب الفلسطيني“غير رساية في موسكو بهدف استعادة 
وزيككر الخارايككة الروسككي سككيرغي الفككروف االثنككي  وطلبككوا منكك  بكك ا  ككل مككا بوسككع  لانكك  ناككل السككفارة 

 الانتخب دونالد ترامب. األمير يالادس   اا وعد الرئيس  إل  أبيبم  تل  األمير ية
الات كدة  األمكممك  اانكب الفكروف  منتاكدا فشكل الل نكة الرباعيكة التكي ت كم ” تفهكم“ إل  األحاد وأشار

 .اإلسرائيليوروسيا والواليا، الات دة في دف  تسوية الن ا  الفلسطيني  األوروبيواالت اد 
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 إناككا ار إطككالعالقككة مكك  الل نككة الرباعيككة ولكك  نتعامككل معهككا  ل نككة رباعيككة  أشكككااأوقفنككا  ككل “وقككاا 
اديكد  وأسكلوباديكدة  أورا لكم تكن   وال بكد مك  الب ك  عك  “الل نة  أن  معتبرا ”أع ائهانتعامل م  

 ”.اإلسرائيليللتعامل م  الصرا  الفلسطيني العربي 
لروسكيا دورا  بيكرا ياكك   أنن ك  نعتبكر “مرزو  م  اهت   أبووقاا الايادي في حر ة حااس موس  

 ”.بأخرم  أوبصورة  األمير ية اإلدارةاعية التي هيانت عليها تلعب  في )الل نة( الرب إن
 أثنكاءحكومة الوحدة الوطنية هي اآللية التي ستاو  باعال ة  ل الالفا، التي نشأ، في “ إن وأضاف

 ”.التي توقفت من  االناسا  األشياءاالناسا  الفلسطيني وبالتالي ستنف  بال رورة معظم 
 18/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 إلى القدس األمريكية السفارة لنقل ترامب : سيناريوهاتالزيتونةاستراتيجي لمركز  تقدير .2

استراتي يا  حوا السناريوها، الاتوقعة لنال السفارة  أصدر مر   ال يتونة للدراسا، واالستشارا، تاديرا  
 .ال ي الد تور وليد عبداألمريكية إل  الادس  وقد اعتاد التادير عل  مسوّدة أعدها 

 السفارة نال مسألة سيعطي الات دة الواليا، رئاسة ترامب تولي أن وقاا مر   ال يتونة  يظهر
 في قيادا، لدم قوية ميوا وواود االنتخابية وعوده إل  بالنظر اديدا   زخاا   الادس إل  األمريكية

 تلا وحت  الااضية  السنوا، طواا األمريكية الرساية السياسة أن غير .الوعود ه ه لتنفي  إدارت 
 والدستورية الاانونية ال وانب مراعاة إل  يايل كان السفارة  بنال وعدوا ساباون  رؤساء مارسها التي

 النهائي؛ ال ل ق ايا م  وتعدها الادس  لشرقي اإلسرائيلي ال م   ُتار ال التي الدولية والارارا،
 مسار إفشاا احتااا وبالتالي المية واإلس والعربية الفلسطينية األطراف إغ اب ت نب وت اوا
 .التسوية

 الحق وقت في أو واليت  بداية في السفارة بنال ترامب ياو  أن ورأم الار   أن  السيناريوها، تت ا 
 سفارة  إل ( الادس شرقي وليس) الادس غربي في السفارة خدما، مكاتب أحد ُي ّوا أن أو خاللها 

 للادس السفارة بنال م دواة بخطوة ياو  أو الادس  إل  السفير الوينت أبيب تل في السفارة تبا  أو
 فإن األحواا كل وفي. الفعل ردا، المتصاص فلسطي  بدولة االعتراف ع  الااابل في اإلعالن م 
 فلسطينيا   ت ر ا   يستدعي ماا الا اا  ه ا في متادمة خطوة سيأخ  ترامب أن إل  يايل التادير ه ا

 .الخطوة ه ه تعويق أو إلفشاا ومكثفا   استباقيا   وإسالميا   وعربيا  
 17/1/2017رأي اليوم، لندن،  –عّمان  السبيل،
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 من قبل حماس أمر غير مقبول "السرقة والنهب"بقاء الكهرباء في غزة تحت  عباس: .3
رئكككيس وقكككاا لكهربكككاء فكككي قطكككا  غككك ة بشككككل مفصكككل  اموضكككو  الفلسكككطينية ناقشكككت ال كومكككة  :را  هللا

 يكككو  الثالثكككاءالفلسكككطيني خكككالا ترؤسككك  ااتاكككا  م لكككس الكككوزراء   م اكككود عبكككاسلفلسكككطينية السكككلطة ا
والخطايكا ت كري فكي هك ا الاوضكو   سكواء فياكا يتعلكق بكالنف   األخطكاء  هناك الكثير م  17/1/2017

أو بتوزي  الكهرباء أو اا  االشكتراكا،   لهكا فيهكا أخطكاء  ثيكرة  مك  الشكر ة ل اكاس لليرهاكا  لك لا 
وا لهم عندما تص    ل األمور ن   ااه ون ألن نب ا  ل ما نستطي  حت  نوفر الكهرباء  إناا نا

قبل للا عليهم أن يوااهوا الشعب وأن يفهم الشعب أنهم هم الاخطئون وهم ال ي  يتالعبكون باصكير 
بشككل  األمكورنك  ال بكد مك  إصكال  أ: "أكدنا ال  ئقا أضافو  شعبهم  خاصة خالا ه ه األيا  الصعبة.

ا ري  ب ي  تصل الكهرباء إل  أهلها بكل الشفافية والصد   ون   مستعدون لب ا  ل اهكد ماكك  
 ."للنهو  باطا  الكهرباء  أما أن تبا  ت ت السرقة والنهب م  قبل حااس فه ا أمر غير مابوا

 17/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قطاع غزةالتي يعاني منها مصائب الس يؤكد أنه يقف وراء كل عبا كالم النائب يحيى موسى: .4
رأم ي يكك  موسكك   النائككب فككي الا لككس التشككريعي الفلسككطيني والايككادي فككي حر ككة  :أحاككد صككار - غكك ة

مككك  رو  عبكككاس الثأريكككة؛ ألنككك  ال يكككرم عكككدوا لككك  فكككي الكيكككان  حاكككاس  أن "حكككدي  عبكككاس يكككأتي منسككك اا  
وقاا  في تصكري ا، خاصكة  الاااومة الفلسطينية"  عل  حد قول .الصهيوني  وإناا يرم عدوه في قوم 

"  إن ما نطق ب  الرئيس عباس "ي  د أن  هكو مك  ياكف وراء  كل الاصكائب التكي يعكاني منهكا 21لك"عربي
: "عبككاس هككو الاعطككل ألي حككل  والاككان  ألي مشككاري  ياككك  أن تعككود بككالنف  علكك  قطككا  غكك ة"  م ككيفا  

 في غ ة؛ ب  ة أن  الشرعي الاعترف ب  م  قبل االحتالا اإلسرائيلي".شعبنا الفلسطيني الا اصر 
ووا  الايكادي فكي حاكاس اتهامكا لعبكاس بأنك  "هكو الاعطكل لاشكرو  شكعبنا فكي الت كرر  وهكو الاعطكل 
لالنتفاضكة الفلسككطينية وألي بنككاء لا سسكا، منظاككة الت ريككر الفلسككطينية أو إعكادة بنككاء السككلطة لتكككون 

م ككيفا: "ي ككّر  علكك  شككعبنا  وي ككّيح ضككد حر ككة حاككاس  التككي ي ككب عليهككا أن  حاضكنة الاااومككة" 
تكككدرك تاامكككا أنككك  ال م كككاا للتوافكككق مككك  عبكككاس فكككي أي إطكككار مككك  األطكككر؛ ألن الااسكككم الاشكككترك غيكككر 

 مواود"  وخلص إل  الاوا: "آن األوان أن ياوا ل  ال اي : ارحل"  ب سب تعبيره.
 18/1/2017 ،"21موقع "عربي 
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 في قطاع غزة طالب حماس بتسليم كافة المسؤوليات والمعابرهللا ي الحمد .5
  وشكدد ال اكد م اكود عبكاس ل لسكة م لكس الكوزراء األسكبوعيةال اكد هللا بتكرؤس رحب رامي  :را  هللا

باطالبة حر ة حااس بتسليم  افة الاس وليا، والاعابر  وتاكي  حكومة الوفا   عباسهللا عل  دعوة 
استعداد ال كومة الكامل وااه يتهكا التامكة  اتها اإلنسانية والوطنية  املة  ومبديا  م  االضطال  بوااب

 إلدارة ش ون قطا  غ ة.
 17/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حكومة الوفاق الوطني تستنكر األعمال "غير المسؤولة" من حماس .6

غيككر  األعاككاا  "بأشككد العبككارا، 17/1/2017 الثالثككاءاسككتنكر، حكومككة الوفككا  الككوطني  يككو   :را  هللا
وقككاا الات ككد   الاسكك ولة" التككي تاككد  عليهككا بعككك أطككراف حر ككة حاككاس فككي الا افظككا، ال نوبيككة.

الرسككاي باسككم حكومككة الوفككا  الككوطني يوسككف الا اككود  فككي تصككري  صكك في  إن ال كومككة "تسككته   
عليكك  بعككك األطككراف  أقككدمتوأخالقكك  والكك ي هك ا الاسككتوم مكك  ردة الفعككل اللريككب عكك  عككادا، شكعبنا 

بفكككر  ال صكككار عليككك   إسكككرائيلثكككر أزمكككة الكهربكككاء فكككي قطكككا  غككك ة الككك ي تسكككتار أفكككي حر كككة حاكككاس 
 وتستولي علي  حااس من  االناالب األسود".

الات د  الرساي أن التصري ا، "فاقدة الاصداقية والاس ولية الوطنية التكي تطلاهكا أصكوا،  وأضاف
أدنكك  مسككتوم مكك   إلكك سككود باتككت مكشككوفة تاامككا لككدم اايكك  أبنككاء شككعبنا  وهككي ال ترقكك  االناسككا  األ

الاس ولية  ألن أزمة الكهرباء وباية األزما، التي تثال  اهل أبناء شكعبنا الصكابر الصكامد فكي قطكا  
غك ة ال بيككب هككي مكك  انايككة أيككدي مطلايهككا وال ت كل با اولككة الاسككاس بايككادة شككعبنا وتوايكك  األباطيككل 

ال كرص علك  مصكال   إنوتكاب :  الشعولا، وارتداء أقنعة ال رص عل  مصال  شعبنا". أنوا بتدا  وا
عالهكا وت اكل  أداءأبناء شعبنا يظهر عنكدما تاكو  حر كة حاكاس بتاككي  حكومكة التوافكق الكوطني مك  

 ."مس ولياتها وخدمة أبناء شعبنا في قطا  غ ة
 17/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مئة خلية مسلحة في الضفة .. وكشف  تالحقان حماس "إسرائيل": السلطة والعبري  الاموقع و  .7

قاا مصدر إسرائيلي إن أوساطا أمنية في السكلطة الفلسكطينية أبللتك  بكأن حر كة حاكاس ت يكد اهودهكا 
ت الك ي تالحكق وال كفة اللربيكة  فكي الوقك "إسكرائيل"بصورة غير مسبوقة لتنفي  عاليا، مسكل ة داخكل 

ال اإلخبكاري اوأوض  الخبير اإلسرائيلي في الش ون العربية باوق  و  عناصرها. "إسرائيل"في  السلطة و
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آفككي يسككخاروف أن السككلطة مككا زالككت ت ت كك  فككي سكك ونها العشككرا، مكك  نشككطاء حاككاس ماكك  خططككوا 
 اويلها.أهداف إسرائيلية  أو  انوا شر اء في التخطي  لها وت لتنفي  ه اا، مسل ة ضدّ 

وأضاف يسخاروف أن األشهر األخيرة شهد، إحباط السلطة الفلسطينية لعكدد مك  العاليكا، الاسكل ة 
وضكك   التككي خططككت لهككا حاككاس  واحككدة منهككا أوقفككت فككي الل ظككا، األخيككرة بادينككة الخليككل  حيكك  تككمّ 

لككت تعتاككل كاككا أن السككلطة مككا زا عبككوة ناسككفة ثايلككة  انككت سككتف ر قككرب عككدد مكك  ال نككود اإلسككرائيليي .
ثالثككة مكك  حاككاس فككي الخليككل قككاموا بتأسككيس خليككة مسككل ة مكونككة مكك  خاسككة عناصككر خططككت لتنفيكك  
عاليا، إطال  نار واختطاف إسرائيليي   وقد تاك  الثالثة م  اا  وسائل قتالية  بينها مواد متف رة 

 ة.وأسل ة داخل نفق حفر في الادينة  وأسفر اعتااا الثالثة ع   شف األسل ة الاخبأ
حاككاس  بككل إن  وأوضك  يسككخاروف أن السككلطة الفلسككطينية ليسكت وحككدها فككي هكك ا ال هكد األمنككي ضككدّ 

وم  خالا تعاون مشترك بي  اهكاز األمك  العكا  الشكاباك وال كيح تاكو  ب اكال، اعتاكاال،  "إسرائيل"
ها نشكطاء حاكاس فكي ال كفة اللربيكة  ومصكادرة مبكال  ماليكة  بيكرة ب كوزة نشكطائ بي  حكي  وآخكر ضكدّ 

ومر بككا، خاصكككة  حيككك   شكككفت قكككوا، األمككك  اإلسككرائيلية فكككي األسكككابي  األخيكككرة بنيكككة ت تيكككة تنظيايكككة 
حااس فكي ال كفة اللربيكة  وأشار إل  أن ال اال، األمنية الاتواصلة ضدّ  واسعة ل ااس في را  هللا.

هنككاك  ولكك لا فهككي بتفعيككل قواعككدها التنظيايككة وتاويككة نفولهككا  اسككتراتي يةتفيككد بككأن ال ر ككة لككديها نوايككا 
 تب ا م اوال، لتنفي  ه اا، دامية ضد اإلسرائيليي .

-ن و مئة خلية مسكل ة فكي ال كفة اللربيكة  2016 سنةوختم بأن أاه ة األم  اإلسرائيلية  شفت في 
  وقككد عالككت "إسككرائيل"خططككت لتنفيكك  عاليككا، فككي مختلككف أن ككاء ال ككفة و -معظاهككا تابعككة ل اككاس

 وحد وليس ضا  ظاهرة العاليا، الفردية.اايعها في إطار تنظياي م
 17/1/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 : نقل السفارة األمريكية للقدس استفزازي ويسيء لعملية السالمعباس .8

م اود عبكاس إن ناكل السكفارة األمريكيكة إلك  الاكدس يعطكل أي السلطة الفلسطينية قاا رئيس  :را  هللا
 وسيسكي فاك   إناكا أكثكر مك  اسكتف ازي     وهو ليس استف ازيا  تاد  في الاستابل  ويعطل عالية السال

 لعالية السال   كل.
  رسكككالة 17/1/2017 يكككو  الثالثكككاءالفلسكككطيني خكككالا ترؤسككك  ااتاكككا  م لكككس الكككوزراء  عبكككاس وواككك  

للرئيس األمريكي الانتخب دونالد ترامب  قاا فيها: "نتان  أال يناكل السكفارة مك  تكل أبيكب إلك  الاكدس 
لاككدس مكك  واهككة نظككر إسككرائيل مدينككة موحككدة  وهكك ا غيككر صكك ي  وغيككر قككانوني  وبالتككالي ناككل ألن ا

السككفارة يعطككل أي تاككد  فككي الاسككتابل  وبالتككالي يعطككل عاليككة السككال   وبالتككالي نتانكك  أن يوقككف ناككل 
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  وعلكك  أسككاس 2334 األمكك الاككرارا، الدوليككة وقككرار م لككس  أسككاسالسككفارة وان يبككدأ الافاوضككا، علكك  
اا، م تار باريس  وعندما ينتهي  ل شيء   ل طرف يعرف حدوده  ن   نعرف حدودنا علك  مخر 

باا فيها الادس الشرقية عاصاة لدولة فلسطي   عند للا يعرفون ما يريدون  وقبل للا  1967 أساس
 ."لعالية السال   كل وسيسي يكون نال السفارة ليس استف ازيا فا   إناا أكثر م  استف ازي 

للرئيس هوالند ولل كومة الفرنسية ولنا  قد ال  : "م تار باريس  ان ناا ا  قاا عباس تار باريسوع  م  
منظاكككا، دوليكككة ووضككك  الناكككاط علككك   5دولكككة و 70نككك  ااككك  أنككككون حاانكككا  كككل مكككا نريكككد  ولكككك  يكفكككي 

 ."علي االتفا   ال روف  وت تاج ه ه إل  متابعة وسي ري متابعتها م  الرئيس هوالند حت  ننف  ما تمّ 
 17/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلذاعة اإلسرائيلية تعلن عدم دعوة عباس لحفل تنصيب ترامب .9

إسرائيل أن الرئيس الفلسطيني م اود عباس سيليب ع  حفل تنصيب الرئيس األمريكي  غ ة: أعلنت
صككائب عرياككا،  أمككي  سككر  .فيكك  دالانتخككب دونالككد ترامككب بعككد غككد ال اعككة  فككي الوقككت الكك ي شككدد 

الل نكككة التنفي يكككة لانظاكككة الت ريكككر  علككك  أن ناكككل السكككفارة األمريكيكككة للاكككدس يخكككالف تعهكككد، واشكككنط  
 الساباة قبل عاد م تار مدريد للسال .

ونالت اإللاعة اإلسكرائيلية عك  مصكدر فلسكطيني قولك   إن طكاقم الكرئيس األمريككي ترامكب لكم يكرد بعكد 
تلااها م  رئيس السلطة الفلسطينية  بشأن الت  ير م  ملبة ناكل السكفارة األمريكيكة  عل  البرقية التي

م  تل أبيب إل  مدينة الادس. ول ر، أن الاصدر أكد أن  لم تتم دعوة الرئيس عباس للاشكار ة فكي 
 مراسم التنصيب. وأوض  أن السفير الفلسطيني لدم الواليا، الات دة قد يشارك في ه ا االحتفاا.

 18/1/2017 ،قدس العربي، لندنال
 

 فلسطينيًا في ظروف غير طبيعية الشهر الماضي 16وفاة : "ديوان المظالم" .11
": ل ر، الهيئة الاستالة ل او  اإلنسان "ديوان الاظالم"  اإللكترونية"األيا    سائد أبو فرحة –را  هللا 

هر الااضكي  مك  ضكانها حالة وفاة في ظروف غير طبيعية فكي فلسكطي  خكالا الشك 16أنها رصد، 
شكككككوم  69حالككككة فككككي قطككككا  غكككك ة  مشككككيرة بالااابككككل إلكككك  ورود  12أربكككك  حككككاال، فككككي ال ككككفة  ماابككككل 

 قانونية عادلة. إاراءا،أخرم حوا انتهاك ال ق في  44بخصوص التع يب وسوء الاعاملة  و
حكاال، وقعكت  ن حاال، الوفاة توزعكت علك  الن كو التكالي: أربك أوأوض ت الهيئة في تاريرها الدوري 

في ظروف غام ة  م  ضانها حالة واحدة في الاطا  ماابل ثال  حاال، في ال فة  عالوة عل  
سككت حككاال، وفككاة وقعككت نتي ككة عككد  اتخككال احتياطككا، السككالمة العامككة  مكك  ضككانها حالككة واحككدة فككي 
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فككي إلكك  حككالتي وفككاة وقعتككا اككراء شكك ارا، عائليككة  إضككافةال ككفة ماابككل خاككس حككاال، فككي الاطككا   
 الاطا   وأرب  حاال، وفاة وقعت نتي ة حواد  األنفا  في الاطا .

شكككوم فككي ال ككفة   38شكككوم تتعلككق بالتعكك يب وسككوء الاعاملككة  مكك  ضككانها  69ونوهككت إلكك  تلايهككا 
ول ككككر، أن  شككككوم خككككالا تشكككري  الثككككاني الااضكككي. 44شكككككوم فكككي الاطككككا   ماارنكككة مكككك   31ماابكككل 

شككوم  16شككوم ضكد اهكاز الشكرطة  و 17 الن كو التكالي: الشكاوم عل  صكعيد ال كفة   انكت علك 
شككككاوم ضكككد اهكككاز الاخكككابرا، العامكككة  بيناكككا علككك  صكككعيد الاطكككا    5ضكككد اهكككاز األمككك  الوقكككائي  و

 شكوم ضد ما يعرف ب هاز "الشرطة"  وشكوم واحدة ب ق "األم  الداخلي". 31س لت 
شكككوم  14نونيكة عادلككة  مك  ضكانها قا إاكراءا،شكككوم حكوا انتهكاك ال ككق فكي  44ولفتكت إلك  تلايهكا 

شكككوم علكك  صككعيد الاطككا   علاككا أن عككدد الشكككاوم الاااثلككة خككالا  30علكك  صككعيد ال ككفة  ماابككل 
 شكوم. 49تشري  الثاني بللت 

 18/1/2017 ،األيام، رام هللا
 

 يتعرضون لتدمير نفسي وجسدي األسرى قراقع: األطفال  .11
سطينيي  م  أن األطفاا األسرم يتعرضكون لتعك يب ح ر عيس  قراق  رئيس هيئة ش ون األسرم الفل

منه كككي وسياسكككة إلالا متعاكككدة علككك  يكككد سكككلطا، االحكككتالا خكككالا اعتاكككالهم واسكككت وابهم  وان اايككك  
األطفككاا الكك ي  يككتم اعتاككالهم يتعرضككون ألشكككاا متعككددة ووحشككية مكك  التنكيككل وال ككرب وال ككلوطا، 

ة حكومكككة االحكككتالا هكككي تكككدمير األطفكككاا حاضكككرا وقكككاا قراقككك  إن سياسككك النفسكككية منككك  ل ظكككة اعتاكككالهم.
ومسككتابال وخلككق مشككاكل نفسككية واسككدية ب اهككم مكك  خككالا مككا يتعرضككون لكك  مكك  وحشككية واسككتهداف 

وأوضك   إسرائيلي سكواء خكالا عاليكة االعتاكاا والا اكاكا، ال كائرة واألحككا  العاليكة الصكادرة ب اهكم.
 رو  أو أمرا  خطيرة ال ياكد  لهكم العكالج الكالز  قراق  أن عددا  بيرا م  األطفاا األسرم أصيبوا ب

طفكال مصكابا بالرصكاص يابعكون  40م  قبل أطباء وسلطا، س ون االحتالا  وأشار إلك  مكا ياكارب 
 في س ون االحتالا اإلسرائيلي. 

 18/1/2017 ،االتحاد، أبو ظبي
 

  2334 قرار رقمالمجلس األمن بتطبيق  يطالبالمتحدة  األممالسفير الفلسطيني في  .12
طالب السفير الفلسطيني في األمم الات دة ريا  منصور  م لس األم  بتطبيق قكراره رقكم  :نيويورك

ال ي تبناه الشهر الااضي في أسر  وقت  وأكد ضرورة ت ّال أع اء م لس األمك   منفكردي   2334
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ان اإلسرائيلي  وم تاعي   مس ولياتهم لاتابعة تطبيق الارار ال ي يدعو إل  وقف  ل أشكاا االستيط
 فياا أكد أع اء الا لس أسس عالية السال   وضرورة وقف األعااا االستيطانية.

واعتبكر منصكور فككي السكة للا لكس تناولككت الوضك  فككي الشكر  األوسك   أن قككرار الا لكس "ال يعككادي 
 إسككرائيل  بككل يعككادي الاسككتوطنا، والعنككف وانتهاكككا، حاككو  اإلنسككان  وين ككاز إلكك  السككال  والاككانون 
الكككدولي وحكككل الكككدولتي ". ودعكككا منصكككور الا لكككس إلككك  ال كككل  علككك  إسكككرائيل لتطبيكككق الاكككرار ووقكككف 

 أنشطتها االستيطانية والت ا  وااباتها الاانونية وإناال حل الدولتي ".
 18/1/2017 ،الحياة، لندن

 
 نيةعلى حساب القضية الفلسطي "إسرائيل"استرضاء  ةالسوري "اإلنقاذجبهة "ليس من حق اآلغا:  .13

الكوطني السكورية الاعارضكة  اإلناكالندد الفلسطينيون باكا صكدر عك  ابهكة : نادية سعد الدي  - انعاّ 
مككك  "خطكككة طريكككق للسكككال " بكككي  سكككورية واالحكككتالا اإلسكككرائيلي ماابكككل نككك   السكككال  الفلسكككطيني وإللكككاء 

سكككطيني"  الاخياككا، الفلسكككطينية فكككي األراضككي السكككورية  باعتبارهكككا "مسكككاومة علكك  حاكككو  الشكككعب الفل
حككك ر ع كككو الل نكككة التنفي يكككة لانظاكككة الت ريكككر رئكككيس دائكككرة شككك ون الالائكككي   ز ريكككا حيككك   ب سكككبهم.

يسكككككتهدف الا كككككية الفلسكككككطينية  باكككككا فيهكككككا ق كككككية الالائكككككي   سياسكككككيا   األغكككككا  مككككك  مكككككا اعتبكككككره "عبثكككككا  
 تاثل الوطني السوري  التي ال اإلناالوأضاف  في تصري  أمس  "ليس م  حق ابهة  الفلسطينيي ".

رؤم الشككعب السككوري الشككايق  استرضككاء ال كومككة اإلسككرائيلية علكك  حسككاب الا ككية الفلسككطينية  التككي 
وأكد أن "الاخياا، الفلسكطينية سكتظل رمك ا  لنكبكة الالائكي  الفلسكطينيي   تعتبر ق ية العرب األول ".

التكي شكردوا منهكا  وفكق وتشردهم ومعاناتهم وت  ياتهم حت  نيل حاوقهم الكاملة بكالعودة إلك  ديكارهم 
 ".1948الصادر العا   194قرارا، الشرعية الدولية  السياا قرار ال اعية العامة لألمم الات دة رقم 

 18/1/2017 ،الغد، عّمان
 

 : تصريحات عباس حول أزمة الكهرباء دليل على دوره في افتعال األزمةحماس .14
س م اود عباس حوا أزمكة الكهربكاء فكي عّد الناطق باسم حر ة حااس فوزي برهو  تصري ا، الرئي

غ ة دليل تأكيد عل  دوره فكي افتعكاا أزمكة الكهربكاء والت كييق علك  أهلنكا فكي قطكا  غك ة  والت كريك 
 عل  حر ة حااس.

وقاا برهو  في تصري  ص في الثالثاء إن تصري ا، الرئيس تكشف نواياه الواض ة لعرقلة مسكاعي 
 اناة سكان غ ة.واهود ال اي  ل ل األزمة وإنهاء مع
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وتككاب : هكك ا يتطلككب موقفككا  واضكك ا  مكك  ل نككة الاككوم الوطنيككة واإلسككالمية التككي تبكك ا مشكككورة  قصككارم 
 اهدها م  ال ها، واألطراف  افة م  أال إنهاء ه ه األزمة.

 17/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ن من طاقة كهرباء غزة دون دفع الثم %40: حماس تستهلك ما يقارب الـــفتح .15
قاا ع و الا لكس الثكوري ل ر كة فكت  والنكاطق باسكاها أسكامة الاواسكاي  إن ت ايكل حاكاس  :را  هللا

الرئيس م اود عباس وحكومة الوفكا  الكوطني مسك ولية األزمكة فكي قطكا  غك ة  تعكد تصكديرا  للاشككلة 
دعون  م  كدا  الداخلية لديها عل  أنها "م امرة عل  حااس وعل  الاشرو  اإلسالمي والاااومة"  اا يك

  أنها خ عبال، غير مواودة إال في رؤوس قادة حااس.
وقاا الاواساي فكي حكدي  لبرنكامح "حكاا السياسكة" الك ي يبك  عبكر تلف يكون فلسكطي  وف كائية عكودة: 

ألكف موظككف مككدني تككابعي  ل ر ككة حاككاس عككدا عكك  الا سسككا، والااككرا، التابعككة لهككا  معفيككي   50أن 
مك  الطاقكة الاتكوفرة لاطكا  غك ة   %40موضك ا  أن للكا يشككل نسكبة  ء ع  دف  قياة فكواتير الكهربكا

م  دا  أن سياسكية حاكاس فكي ت صكيل الكهربكاء قائاكة علك  التاييك   فاك  ينتاكي ل اكاس هكو معفكي  
ومكك  ينتاككي ل ر ككة فككت  يككتم مالحاتكك  ومتابعتكك  شككهريا   منوهككا  إلكك  أن األمككواا التككي ت بيهككا حاككاس ال 

 ا.أحد يعلم حاياة قياته
فياكككا يتعلكككق بككك عم حاككاس اهوزيتهكككا الكاملكككة لتسكككليم الاطاعكككا،  اإلعكككال وحككوا مكككا نشكككر عبكككر وسككائل 

ال كومية  افة ل كومكة الوفكا  الكوطني  قكاا الاواسكاي: "حاكاس ال تريكد الاصكال ة  وتسكع  لت كليل 
  باائهكا الرأي العا  بأن الاشكلة أصب ت "قاب قوسي  أو أدن " م  ال ل لهروبها م  مس ولياتها  م

هككا فاكك   م  ككدا  أن حاككاس قككادرة علكك  ر مسككتفيدة مكك  خككدما، شككر ة الكهربككاء الاادمككة لعناصككرها و واد
لصكال  قطكا  الكهربكاء   شكيكال  مليكون  105حل أزمة الكهرباء م  خالا توريد تكلفة الكهرباء الباللة 

 ودف  الفواتير الاترتبة عليها.
 17/1/2017، فاو  ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 بتهمة محاولة الطعناالحتالل على حاجز عسكري غرب طولكرم  برصاص فلسطينياستشهاد  .16

  مسكككاء يكككو  الثالثكككاء  علككك  حكككاا  اإلسكككرائيلياستشكككهد شكككاب  برصكككاص قكككوا، االحكككتالا : طكككولكر 
 عسكري  غرب طولكر   شااا ال فة اللربية.

عامكا(  مك  سككان 44 اا داوود سعيد مهداوي )وأفاد، مصادر م لية لاراسلتنا  أن الشهيد يدع  ن
 ضاحية شويكة شااا طولكر .
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وأكد، مصادر م لية أن انكود االحكتالا الاتوااكدي  علك  ال كاا  العسككري الاعكروف باسكم "حكاا  
وادعكت قكوا، االحكتالا أن  النار عل  الشاب مهداوي  ما أدم الستشهاده علك  الفكور. أطلاوا"  104

 نود الاتواادي  عل  ال اا .مهداوي حاوا طع  ال 
 17سككاعة  إل أعككدمت قككوا، االحككتالا الفتكك  قصككي العاككور ) 48يكك  ر أن الشككهيد هككو الثككاني خككالا 

 عاما(  مساء أمس اإلثني   خالا موااها، وقعت انوب شر  مدينة بيت ل م.
 17/1/2017، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 رسالة إلى الالهثين وراء السالم والمفاوضات العمور الفتىجريمة تصفية  :حماس .17

قاا الايادي في حر ة "حااس"  عبد الرحا  شديد  إن "ال رياكة البشكعة" التكي ارتكبهكا اكيح  :السبيل
االحتالا يو  اإلثني   باتل الفت  ُقصي العاور في بلدة تاو  انوبي بيكت ل كم  "رسكالة إلك  الالهثكي  

 وراء السال  والافاوضا،".
وأضككاف شككديد فككي تصككري  صكك في لكك  يككو  الثالثككاء  أنكك  "فككي الوقككت الكك ي يب كك  فيكك  قككادة السككلطة 
الفلسطينية ع  فرصة اديدة إلحياء الافاوضا، مك  االحكتالا  وتالحكق أاه تهكا األمنيكة الااكاومي   

 يواصل ايح االحتالا سفا دماء شعبنا".
كككا فصكككائلي ا وشكككعبي ا يوصكككل رسكككالة واضككك ة وأككككد شكككديد أن ارياكككة قتكككل الشكككهيد العاكككور  "تتطلكككب موق ف 

 للسلطة  بأن الاااومة هي السبيل الوحيد لل م االحتالا ووقف عدوان  عل  الشعب الفلسطيني".
عام ا( عاب إطال  انود االحتالا النار علي  في بلدة 17واستشهد الفت  قصي حس  م اد العاور )

 "تاو "  انوب بيت ل م.
 17/1/2017السبيل، عمان، 

 
 مع قوات االحتالل بمخيم قلنديا ةمسلح اتواشتباكإصابات بمواجهات  ستة .18

اندلعت موااها، واشتباكا، مسل ة بي  مااومي  وقكوا، االحكتالا الصكهيوني  ف كر : الادس الا تلة
اليو  األربعاء خالا اقت امهكا لاخكيم قلنكديا  شكاالي الاكدس الا تلكة  وتنفيك ها لعاليكا، هكد  لعكدد مك  

 الت ارية قرب حاا  قلنديا.الا ال، 
وأفكككاد، مصكككادر م ليكككة أن موااهكككا، بال  كككارة وال اااكككا، ال ارقكككة  انكككدلعت مككك  قكككوا، االحكككتالا  

 شبان فلسطينيي  برصاص االحتالا. 6أسفر، ع  إصابة 
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ودفعكككت قكككوا، االحكككتالا باعكككداتها العسككككرية للاخكككيم  بينهكككا ارافتكككان لهكككد  م كككاا ت اريكككة  وبر سكككا، 
قلنككديا العسكككري  فياككا انككدلعت الاوااهككا، بككي  الشككبان وقككوا، االحككتالا التككي اعتلككت م اليككة ل ككاا  

 أسط  منازا الاواطني  وس  إطال  النار والانابل الصوتية واللازية.
وأوض ت الاصادر اندال  اشتباك مسل  دار بي  مااومي  في الاخكيم وقكوا، االحكتالا أثنكاء توغلهكا 

 اخيم.في ال ارا، ال نوبية ومنازا ال
 17/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 استهداف مدير سجن عسقالن داخل السجون أو خارجهاتدعو إلى  "الجهاد اإلسالمي" .19

حسك  ابكر: أعلنكت الهيئكة الاياديكة العليكا ألسكرم حر كة ال هكاد اإلسكالمي االسكتنفار العكا  بكي   -غ ة 
  اسككتهداف مككدير سكك   عسككاالن فككي أي داعيككة إلكك اإلسككرائيلياايكك  عناصككرها فككي سكك ون االحككتالا 

 مكان متوااد في  داخل الس ون أو خاراها.
  إن د  مككككدير سكككك   عسكككاالن مهككككدور وأنكككك  أمكككس  أصككككدرت وقالكككت الهيئككككة الاياديكككة العليككككا فككككي بيكككان 

مستهدف في أي مكان يتوااد بك  م  كدة إن هك ه الخطكوة اكاء، بعكد اإلعكالن الاباشكر والصكري  مك  
سكككان مكككدير سككك   عسكككاالن عككك  نيتهكككا اغتيكككاا "الا اهكككد الكبيكككر أنكككس اكككرادا، إدارة السككك ون علككك  ل

 م بد والاتوااد في ع ا عساالن". 35الا كو  بك
أقصككك  دراكككا، النفيكككر  بكككإعالنفكككي  افكككة السككك ون  اإلسكككالميحر كككة ال هكككاد  أسكككرم وطالبكككت الهيئكككة 

 واستهداف ه ا الادير ال اقد في أي مكان يصادف واوده في .
هلكككككت الهيئكككككة الاياديكككككة العليكككككا ألسكككككرم حر كككككة ال هكككككاد اإلسكككككالمي  إدارة السككككك ون أم أخكككككرم مككككك  اهكككككة 

الاابككككل  إلخككككراج األسككككرم الاعكككك ولي  مكككك  العكككك ا  شككككباط"اإلسككككرائيلية" مككككدة أقصككككاها حتكككك  األوا مكككك  
 االنفرادي في س   "ايشل" وعل  رأسهم األسير الايادي أنس ارادا، م  ع ا عساالن.
 18/1/2017األيام، رام هللا، 

 
 لعمداء األسرى  تكريمياً  تنظم مهرجاناً  "الجهاد" .21

كرمت حر ة ال هاد اإلسالمي وم سسة مه ة الادس للشهداء واألسرم  الثالثاء : اااا غي  -غ ة 
  خالا مهراان نظات  أما  مار الل نة الدوليكة للصكليب األحاكر بادينكة غك ة  عاكداء 17-1-2017

 األسرم في س ون االحتالا اإلسرائيلي.
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اا الايككادي فككي حر ككة ال هككاد اإلسككالمي فككي فلسككطي  أحاككد الاككدلل  فككي  لاككة لكك  خككالا الاهراككان: وقكك
"إن سككيف الاااومككة لكك  يلاككد طالاككا  ككان هنككاك أسككير فككي سكك ون االحككتالا"  مشككير ا إلكك  إن االحككتالا 

 ي اوا م  خالا ماارسات  اإلارامية داخل الس ون  سر إرادة الاااومة واألسرم.
باالعتااال، السياسية في ال فة  قاا الادلل: إن اعتااا األمك  الوقكائي لايكادا، و كوادر وفياا يتعلق 

حر ة ال هاد اإلسالمي وحااس ال ياك  أن يخكد  الا كية الفلسكطينية  وال ياكك  أن يككون إال خدمكة 
ا لالحكككتالا  مطالب كككا السكككلطة بكككاإلفراج عككك  الاعتالكككي  السياسكككيي  مككك  سككك ونها  وأن تواككك  اهتااماتهككك

 للاعتالي  داخل س ون االحتالا.
 17/1/2017، فلسطين أون الين

 
 حماس تهنئ الشيخ رائد صالح باإلفراج عنه .21

شككيا األقصكك  الشككيا رائككد صككال  باناسككبة اإلفككراج عنكك  بعككد أن أم كك  تسككعة   هّنككأ، حر ككة حاككاس
 أشهر ظلاا  في س ون االحتالا.

تاكاا االحكتالا للشكيا رائكد صكال  ي  كد علك  وعّد، ال ر كة فكي تصكري  صك في اليكو  الثالثكاء أن اع
فشككل االحككتالا فككي تاريككر مخططاتكك  ب ككق الاسكك د األقصكك   وأن اإلفككراج عنكك  يعتبككر انتصككارا إلرادة 

 الارابطي  و ل الادافعي  ع  مدينة الادس والاس د األقص .
 د األقص  الابارك.وتانت ال ر ة م  هللا أن يبا  الشيا رائد صوتا  قويا  مدافعا  ع  الادس والاس  

 17/1/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 لطلبة فلسطين في لبنان اإلسالميةمن الرابطة  حماس تستقبل وفداً  .22
استابل ماثل حر كة حاكاس فكي لبنكان علكي بر كة وفكدا  مك  الرابطكة اإلسكالمية لطلبكة فلسكطي  : بيرو،

 بيرو،.برئاسة م اد الشيا سالم رئيس الرابطة في لبنان  في مكتب  في 
يو  الثالثاء  نائب الاس وا السياسي لل ر ة في لبنان أحاكد عبكد الهكادي   وح ر اللااء ال ي ارم 

 ومس وا العالقا، السياسية زياد حس .
وأطلكك  وفككد الرابطككة اإلسككالمية ماثككل حر ككة حاككاس علكك  األنشككطة والفعاليككا، التككي تاككو  بهككا الرابطككة 

الطالكب الفلسكطيني فكي لبنكان  مشكيدا  بكال هود التكي تبك لها اإلسالمية لطلبكة فلسكطي  فكي سكبيل خدمكة 
 حر ة حااس م  أال إن ا  العال الطالبي في الت اعا، والاخياا، الفلسطينية في لبنان.

 17/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 السورية للسالم مع االحتالل "اإلنقاذ الوطني" بخطةتحالف قوى المقاومة يندد  .23
الكوطني السكورية الاعارضكة  اإلنفكالنكدد الفلسكطينيون باكا صكدر عك  ابهكة : سكعد الكدي ناديكة  -عاان

مككك  "خطكككة طريكككق للسكككال " بكككي  سكككورية واالحكككتالا اإلسكككرائيلي ماابكككل نككك   السكككال  الفلسكككطيني وإللكككاء 
 الاخياا، الفلسطينية في سورية  باعتبارها "مساومة عل  حاو  الشعب الفلسطيني"  ب سبهم.

د أمككي  سككر ت ككالف قككوم الاااومككة الفلسككطينية  خالككد عبككد الا يككد  "الككرفك واالسككتنكار مكك  اانبكك ؛ أككك
الككوطني السككورية"  واصككفا إياهككا "بالاسككاومة علكك  حاككو  الشككعب  اإلناككالالفلسككطيني لتصككري ا، ابهككة 

وقككاا عبككد الا يككد  لككك"اللد" مكك  دمشككق  إن للككا يعككد "مادمككة لتاككديم  الفلسككطيني العربككي فككي سككورية".
، اسكككككتراتي ية م انيكككككة للكيكككككان اإلسكككككرائيلي  وتعوي كككككا للخسكككككائر التكككككي منيكككككت بهكككككا مكككككا يسكككككا  تنكككككازال

"الاعارضة" السورية  وفشل مخططها بتدمير سورية والنيل م  دورها الاومي في موااهة الاخططا، 
 الصهيونية واللربية".

"الاعارضكة" السكورية  ونوه إل  أن مكا صكدر عك  "ال بهكة" يشككل "اسكتارارا إلبكداء حسك  النيكة مك  ق بكل
ت اه االحتالا اإلسرائيلي  وإصدار التطاينا، حوا االستعداد لعاد معاهدا، صل  مع   في ظكل مكا 

 يتردد م  أنباء حوا الدعم اإلسرائيلي لبعك أطراف الاعارضة في منطاة ال والن"  ب سب قول .
 18/1/2017الغد، عمان، 

 
 فلسطينية من الضفة إلى القطاع عائالت إبعادلبيد يطرح مشروع قانون يتيح  .24

م  الاارر أن يطر  رئيس ح ب "يح عاتيد" يائير لبيد  يو  غد األربعاء  عل  الهيئة : را  هللا
العامة للكنيست مشرو  قانون يتي  إبعاد لوي شهداء فلسطينيي  م  مناطق ال فة اللربية إل  

 قطا  غ ة.
لدائاة الاانوحة للعائال، الفلسطينية إلا ما ثبت أن ويا ي الاشرو  الااتر  بإللاء حاو  اإلقامة ا

 أحد أبنائها  ان ضالعا في وقو  ما ساي بك"عالية إرهابية".
 17/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ال يمكن لنتنياهو البقاء في منصب رئيس الوزراءليفني:  .25

"الاعسكر الصهيوني" الاعار  تسيبي ليفني  دعت الايادية في ح ب : و اال، –الادس الا تلة 
 الثالثاء نتنياهو إل  االستاالة م  منصب .

وقالت وزيرة الخاراية الساباة ليفني لإللاعة اإلسرائيلية العامة "ال ياك  لنتنياهو البااء في منصب 
 رئيس الوزراء  نتنياهو ال ياثل ح ب الليكود وإناا ياثل فساده الشخصي".
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ياهو مشلوا بال صوا عل  الاناف  ال ياتية م  الناس وال يهتم بال اهور وال ب  ب وأضافت: "نتن
 الليكود".

 18/1/2017، الغد، عّمان
 

 للتخلص من النائب باسل غطاس تتجندان "المعارضة"و نتنياهو حكومة .26
الاعار   برئاسة يائير لبيد  إل  « يواد مستابل»بعد أن ان م ح ب : نظير م لي - تل أبيب

ادرة االئتالف ال كومي  بدأ، في الكنيست )البرلاان اإلسرائيلي( مسيرة تن ية النائب العربي  مب
غطاس  م  عال  البرلااني  وم اكات  بتهاة تهريب هواتف اوالة إل  الس     اا فت ت  باسل

اطي( الوطني الدياار  الشرطة ملفا اديدا ضده يتعلق بشبها، تبييك أمواا تلااها هو وح ب  )الت ا 
 «.دوا عربية معادية»م  

 72وقد ار، ه ه الخطوة  بعد ن ا  الوزير زئيف الكي   م  ح ب الليكود ال اكم  في ت نيد تواقي  
ه الء عل  تصري   نواب م  الاعارضة  واعتاد 10نائبا  عل  طلب لتن ية غطاس  بينهم 

اتها  ضد غطاس بسبب إدخاا  للاستشار الاانوني لل كومة  بأن  سي ري بشكل م  د  تاديم الئ ة
 لألسيري  الفلسطينيي   وليد دقة وباسل ب رة. اهاز هاتف اواا إل  س    تسيعو، وتسلياها 12

نائبا لا رد طر   72ويتطلب الاانون  ال ي سيطبق في ه ه ال الة  ألوا مرة في تاريا إسرائيل  
نواب م  الاعارضة  فإلا  رةالاوضو  عل  ل نة النظا  في الكنيست  شرط أن يكون بينهم عش

نائبا م  أال طرده.  90وافات الل نة  فسيطر  الاوضو  عل  الكنيست  وعندها ت تاج إل  تأييد 
يئير لبيد  أن  تلت  ستدعم تن ية النائب غطاس     عندما أعل   أمس70وقد تم استكااا العدد 

م أن  تلة الاعسكر الصهيوني  وأعل  ثالثة نواب م  الاعسكر الصهيوني  أمس  دعا  أي ا. وعل
الاشتر ة  ال ل  عل  غطاس  ي يستايل م  الكنيست  وإال فإن الكتلة ستان   طلبت م  الاائاة

 نوابها حرية التصويت عل  اقترا  فصل  م  الكنيست.
الاعار  « الاعسكر الصهيوني»نائبا للارار  وينتظر ساا  موقف  90وحت  اآلن  ال يتوفر تأييد 

يرفك مبدأ إقالة نائب  د اناساما حوا الاوقف  فهناك تيار قوي تاوده النائبة تسيبي لفني ال ي يشه
في الكنيست بأيدي رفاق   وقاا رئيس الاعسكر  يتس ا  هيرتسوغ  إن  توا  إل  الاائاة الاشتر ة 

ست  النائب غطاس نفس   أن يستايل م  الكني طالبا منها أن تان  استخدا  ه ا الاانون  بإقنا 
ويخو  الاعر ة ق ائيا دفاعا ع  نفس   لك  الاائاة الاشتر ة  وهي أي ا مناساة عل  نفسها في 

 اقترا  هيرتسوغ. ه ا الاوضو   رف ت
 18/1/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 والمناهضة للشعب الفلسطيني العنصريةالكنيست يكّثف سن القوانين  .27

إلسرائيلي )الكنيست( س  الاواني  العنصرية  وطر  واصل البرلاان ا: برهو  ارايسي - الناصرة
مبادرا، اديدة لسلسلة م  الاواني  العنصرية  التي تستهدف ال اعيا، والاراك  ال اوقية التي 

 تالحق االحتالا  وقواني  أخرم تستهدف النواب العرب  وحرية الاشار ة في االنتخابا، البرلاانية.
في  20  وم  بدء الدورة البرلاانية الك2015تي ار، في ربي  العا  ويشهد الكنيست من  االنتخابا، ال

  وحت  اليو   حالة غير مسبوقة من  سبعة عاود في  م الاواني  العنصرية  2015شهر أيار )مايو( 
والاناه ة ل رية العال السياسي وال اوقي  والاواني  الداعاة لالحتالا واالستيطان. وفي إحصاء 

قانونا بالاراءة النهائية  فياا يتم التداوا في ل ان الكنيست بخاسة قواني   16ن أولي  أقر حت  اآل
الدورا، الااضية  أقر، الدورة  إل بالاراءة األول   وحوالي ثاانية قواني  بالاراءة التاهيدية. وبالعودة 

 4التي استار،  18كقواني  بالاراءة النهائية  وفي الدورة ال 6سنوا،  3التي استار،  17البرلاانية الك
قانونا بالاراءة  16قواني  بالاراءة النهائية. بيناا في الدورة ال الية فاد تم إقرار  8سنوا، ارم إقرار 

 أشهر. 9النهائية في غ ون سنة و
و ان الكنيست قد اقر أوا م  أمس  بالاراءة النهائية قانونا ي في عل  م اكم االحتالا العسكرية 

أن قرارا، ه ه الا اكم تصب  مستندا في الا اكم الادنية اإلسرائيلية. والهدف طابعا مدنيا  ب ي  
م  الاانون فس  الا اا أما  اإلسرائيليي  باااضاة مااتلي  فلسطينيي  أدينوا في م اكم عسكرية عل  
خلفية عاليا،  لاطالبتهم بتعوي ا، مالية ضخاة. وقد أقر الكنيست ه ا الاانون عل  الرغم م  

 ضة اها، ق ائية وخبراء قانون إسرائيليي .معار 
الكنيست في  إل ك لا  أقر الكنيست  بالاراءة األول   مشرو  قانون يان  أي شخص م  الترش  

حاا  ان قد صّر  في ما م    بدعا  للكفا  الاسل   إما بتصري  مباشر  أو بتصري  ضاني. 
د الكفا  الاسل  ضد االحتالا اإلسرائيلي  ما إل إن الاانون الاائم يان  الترش  لا  قا  بعال ي ي

يعني ان ه ا الاانون ال ي م  الاتوق  أن يار نهائيا في الفترة الاريبة ادا  م  شأن  أن يان  م  
الترش  للكنيست م  ياوا: "كل شعب واق  ت ت االحتالا ت ق ل   ل أشكاا الاااومة". وه ه 

 .48اب م  األح اب الناشطة بي  فلسطينيي العبارة وحدها  فيلة بان  ترش   افة النو 
 18/1/2017، الغد، عّمان
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 إلقصاء غطاس المستشار القضائي للكنيست: ال أساس قانونياً  .28
قاا الاستشار الا ائي للكنيست  أياا يانون  في رده عل  طلب تفعيل قانون اإلقصاء : رامي حيدر

لاشتر ة باسل غطاس  إن  ال أساس قانوني ضد النائب ع  الت ا  الوطني الديااراطي والاائاة ا
وب سب ما ااء في الرسالة التي أرسلها الاستشار الا ائي للكنيست للوزير  يستواب تفعيل الاانون.

زئيف إلكي   ال ي بادر إلقصاء النائب غطاس من  اليو  األوا والاارب م  نتنياهو  فإن  ال يواد 
 لطلب تستدعي تفعيل الاانون.أدلة  افية أو أسس قانونية متينة له ا ا

 17/1/2017، 48عرب   
   

 لشيخ: التحقيق بقضايا نتنياهو لن يطول كثيراً روني ا .29
أعل  الافتح العا  للشرطة اإلسرائيلية  روني ألشيا  أن الت اياا، ال نائية التي : بالا ضاهر

ة اإلسرائيلية بنيامي  ' ضد رئيس ال كوم433ت ريها وحدة م اربة الفساد وال رياة الانظاة 'الهف 
نتنياهو  ل  تطوا  وشدد عل  أن رئيس شعبة الت اياا، في الشرطة  ميني يتس اقي  ل  يلادر 

 منصب  قبل انتهاء ه ه الت اياا،.
 17/1/2017، 48عرب   

 
 فقط من اإلسرائيليين يصدقون براءة نتنياهو %28استطالع:  .31

فا  م   %28ئيلية الثانية  مساء يو  الثالثاء  أن أظهر استطال  نشرت  الاناة اإلسرا: رامي حيدر
اإلسرائيليي  يثاون ببراءة نتنياهو م  شبها، الفساد التي تشلل الرأي العا  م خر ا  والتي نشر، 

 العديد م  التسريبا، م  الت اياا، حولها.
  فا  م  اإلسرائيليي  بأن نتنياهو بريء م  ه ه الشبها، %28وب سب االستطال   ي م  

م  اإلسرائيليي  أن  %54ويصدقون قول  إن  'ل  ي د  شيء ألن  ال يواد شيء'  فياا ال يصد  
 بأنهم ال يعلاون إلا ما  ان نتنياهو بريئ ا أ  م نب ا. %18نتنياهو بريء  وأااب 

م  الاستطلعي  بأن نتنياهو ي ب أن يبا  في منصب   %43فا  يصدقون   أااب  %28ورغم أن 
 %13يعتادون أن رئيس ال كومة ي ب أن يستايل  فياا أااب  %44الستاالة  ماابل وليس علي  ا

 أنهم ال يعلاون.
 17/1/2017، 48عرب 
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 استطالع: لبيد األقرب لرئاسة الحكومة .31
نشر، الاناة اإلسرائيلية الثانية  مساء الثالثاء  نتائح استطال  أارت  حوا الارش  : رامي حيدر

 كومة بنيامي  نتنياهو  في حاا أعل  استاالت   حصل في  يائير لبيد عل  األنسب لخالفة رئيس ال
 النسبة األعل .

م  آراء الاستطلعي   تاله ب سب الترتيب: وزير  %17وحصل لبيد  زعيم ح ب "ييح عتيد" عل  
  زعيم الاعسكر الصهيوني  %10دعون ساعر ا  الوزير السابق %10التربية والتعليم  نفتالي بينيت 

لعاد إردان ا  وزير األم  الداخلي  %6  وزير األم  السابق موشي  يعلون %6تس اك هرتسوغ ي
 .%3ووزير الاواصال،  يسرائيل  اتس  5%

وااء، نتائح س اا الاناة ع  أي األح اب ستنتخب في حاا حدو  االنتخابا، قريب ا  حصل ح ب 
ا  تاله الليكود  26يائير لبيد عل   ا  وا 24ماعد  لكتلة الثالثة م  حي  الكبر  انت  ب سب ماعد 

ا. 13النتائح  الاائاة الاشتر ة التي حصلت عل    ماعد 
ا وتاله الاعسكر الصهيوني  12وحصل البيت اليهودي عل   ا  فياا حصل  ل م   11ماعد  ماعد 

مااعد لكل ح ب منهم  وحصلت  تلة  7ح ب  والنو ويسرائيل بيتينو وشاي ويهدو، هتوراة عل  
 مااعد. 6رتس عل  مي

ورغم التفو  العددي ل  ب يائير لبيد  إال أن احتااال، تشكيل  حكومة تبا  أضعف م  احتااال، 
 نتنياهو  إل تشكل  تلة الياي  النسبة األكبر م  عدد أع اء الكنيست.

 17/1/2017، 48عرب   
 

 ساعات قضاها نجل نتنياهو في التحقيق القناة العاشرة: خمس .32
التابعة للشرطة  433 ر، الاناة العبرية العاشرة  الليلة الااضية  أن وحدة الت اياا، ل: را  هللا

ساعا، م  يائير نتنياهو ن ل رئيس الوزراء بنيامي  نتنياهو في  5اإلسرائيلية استار، بالت ايق لادة 
ماابل  ( التي يتم الت ايق فيها بتلاي نتنياهو وعائلت  هدايا م  رااا أعااا1000ق ية الالف )
 تسهيل خدما،.

وحسب الاناة  فإن الشرطة است وبت ن ل نتنياهو في تلاي  هدايا م  رااا أعااا ماابل تلايهم 
 خدما، من  عبر والده  وأن  حصل عل  هدايا غالية الثا .

 18/1/2017القدس، القدس، 
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 قلنديا مدخل عند بالرصاص المواطنين ويستهدف هدم بعملية يشرع االحتالل .33
 بهد  االحتالا قوا، شرعت األربعاء  اليو  م  األول  الساعا، م ": اإللكترونية األيا " - هللا را 

 الاعبر اهة م  هللا  ورا  الادس بي  ما لالائي  قلنديا مخيم مدخل عند ومعرشا، بر سا،
 .العنصري  الفصل ادار وبا الاة  العسكري 

 حي  الاخيم  مدخل عند بال  ارة دانو  شبان رشق حي  اشتباكا،  اندلعت للا إثر وعل 
 .والرصاص الصوتية بالانابل الشبان االحتالا قوا، استهدفت

 18/1/2017رام هللا،  األيام،
 

 2016 في الصحفيين بحق إسرائيلياً  انتهاكا 557الصحافيين:  نقابة .34
 انتهاكا 557 بتارتك اإلسرائيلي االحتالا قوا، إن الثالثاء  يو  الفلسطينيي   الص فيي  ناابة قالت
 .2016 العا  خالا الفلسطينية  األر  في الص فيي  ب ق

 االنتهاكا، ح م إن للناابة  السنوي  التارير عر  لدم بكر  أبو ناصر الص فيي  نايب وأوض 
 حكومة اتخ ت  ال ي السياسي الارار عل  يدا الفلسطينية األراضي في الص فيي  ب ق اإلسرائيلية
 .للعالم الفلسطيني الشعب ل  يتعر  ما نال لان  الص فيي ؛ واه أف لتكايم االحتالا
 منهم العشرا، تعر  كاا االحتالا  س ون  في االعتااا قيد زالوا ما ص فيا 27 هناك إن وأضاف 

 .للخطر حياتهم عر  ما السال  تهديد ت ت التلطية م  والان  لالحت از عالهم أثناء
 17/1/2017 ،(وفا) ةالفلسطيني والمعلومات األنباء وكالة

 
 واألقصى للقدس قصيدة 28 ونظمت كتب أربعة وألفت كتاباً  80 قرأت الزنزانة في: صالح رائد .35

 صال  رائد ناال  ع  مراسلها  ودي  عواودة  إن  الشيا ،18/1/2017العربي، لندن،  القدسقالت  
 بنيامي  ال كومة رئيس للااء اإلسرائيلية الاخابرا، م  عرضا   رفك أن  عن  اإلفراج فور كشف
 .نتنياهو
 الاهنئي  م  العشرا، قبل وم  والدت  ق بل م  الحت ان  ابتهح قد كان ال ي صال  الشيا وقاا

 ونظات كتب أربعة و تبت كتابا 80 م  أكثر وقرأ، األيا   ه ه خالا قصير وقتي أن أشعر كنت»
 . «األقص  والاس د والادس ال رية أسرم  ع  تت د  قصيدة 28

 اإلسرائيلية السلطا، إفراج عاب أكد صال  رائد أن الشيا ،17/1/2017موقع الجزيرة.نت، وأضاف 
 م  دا مخاطر  م  للا يكتنف ما رغم بافرده بيت  إل  يعود تر   تنوي  كانت الس ون  إدارة أن عن  
 .اعتاال  مدة طيلة وت اياا، لع لة خ   أن 
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 الس   م  أخرج حت  نفسي أعد أن مني طلبوا الف ر صليت أن بعد" لل  يرة صال  الشيا وقاا
 ".بافردك بيتا إل  وتعود السب  ببئر الار  ية ال افال، م طة في سي عونني إنهم لي وقالوا فورا 

 س   سيارا، إحدم للا بعد ور بنا فخافوا الاس ولية وتت الون  تخاطرون  أنتم لهم قلت" وأضاف
 كثيرة م اوعا، بي  ن لت حي  مالخي  كرياط تسا  يهودية ةبلد ن و طويلة مسافا، وتنالنا رامون 

 ".اليهود م 
 خطرا ل ظة كل في يواا  أن ادا الا تال م  كان أن  بيد ألم  أي إل  يتعر  لم أن  إل  وأشار
 .حيات  يهدد
 او" في هناك وحده انتظر ثم يافا  م  قريبة م طة إل  فبل  عربي سائاها حافلة ر ب أن  وتاب 
 .حيفا بادينة بيا حس  مس د ن و أارة سيارة يستال أن قبل تعبيره  وفق" ادا خطير

 بطاو  دخلت.. أعل  باعنويا، وخرات عالية باعنويا، الس   دخلت" صال  رائد وأضاف الشيا
... وداخل  الس   خارج أحرارا كنا" وتاب   "السااء ن و  إل  يصل بطاو  وخرات ينكسر ال

 ".أحرارا وسنظل
 ه ه م  أعل  وهو للافاوضا، ليس األقص  أن األخ ر الخ  داخل اإلسالمية ال ر ة زعيم وأكد

 .وصف  ب سب الافاوضا، 
 

 عودة أيمن النائب بينهم بالنقب الحيران أم قرية في وجرحى شهيد .36
 أشخاص عدة وأصيب عاره  م  بالعشرينيا، الايعان أبو حسي  موس  يعاوب الشاب استشهد
 أ  قرية في والخطيرة الاتوسطة بي  وصفت عودة ايا  النائب الاشتر ة الاائاة رئيس بينهم ب را 
 هد  بلر  الارية اقت ات التي االحتالا شرطة قوا، برصاص األربعاء  اليو  ف ر بالناب ال يران
 .الاوااها، خالا دهسا توفي عناصرها أحد أن االحتالا شرطة ل ر، فياا السكان  وإخالء الانازا
 الارية اقت ات التي الخاصة  والوحدا، الشرطة وقوا، السكان بي  ما موااها، الارية وتشهد
 .من ال 21 م  م لف سكني حي أهالي وته ير إلخالء
 وأاه ة الشرطة م  كبيرة قوا،" إن الايعان أبو رائد ال يران  أ  لارية الا لية الل نة رئيس وقاا
 متفاوتة ب را  أشخاص عدة أصيب فياا شاب  قتل مت للا وخالا وداهاتها  الارية حاصر، األم 
 إخالء م  حت  السكان وتان  لهدمها تاهيدا الارية الاوا، ت اصر حي  عودة  أيا  النائب بينهم

 ".ال رح 
 18/1/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 2016 خالل صياًدا 125 اعتقل االحتالل: معطيات .37
 أثناء فلسطينيا صيادا 125 الصهيوني االحتالا تااااع للدراسا، فلسطي  أسرم  مر   رصد 

 .2016 عا  خالا غ ة قطا  شواط  قبالة األسااك صيد مهنة ماارستهم
 استهداف في واسعا تصعيدا شهد الااضي العا  أن األشار ريا  للار   اإلعالمي الناطق وأوض 

 .باالعتااا الصيادي 
 بللت حي  ؛(%250) بنسبة ارتفاعا 2015 العا  ع  االعتااال، حاال، شكلت فاد األشار؛ ووفق

 2016 العا  شهد بيناا فا   اعتااا حالة( 52)  2015 العا  خالا الصيادي  بي  االعتااا حاال،
 . اعتااا حالة( 125)

 17/1/2017 لإلعالم، الفلسطيني المركز
 

  نابلس شرق  جنوب الطويل خربة في زراعية ومنشآت مسكن هدم .38
 زراعية ومنشآ، مسكنا يو  الثالثاء  اإلسرائيلي  ال يح م  قوة هدمت عادة: س عااد -نابلس 
 .نابلس شر   انوب عاربا  لبلدة التابعة الطويل خربة في لألغنا  وحظائر

 عالية نف ، قد االحتالا ارافا، إن دغلس  غسان ال فة  شااا في االستيطان ملف مس وا وقاا
 قد الطويل خربة أن إل  مشيرا الانطاة  حاصر، التي سرائيلياإل ال يح م  كبيرة قوة ب ااية الهد 

 .منها الرحيل عل  سكانها إابار بهدف مانه ة  هد  لعاليا، ساباا تعرضت
 17/1/2017القدس،  القدس،

 
 أبيب تل شرق  فلسطينياً  سائًقا يطعن متطرف يهودي .39

 .أبيب تل شر  " فاتك بتا " منطاة في فلسطيني حافلة سائق طع  عل  متطرف يهودي أقد 
 ال ي السائق إلصابة وأد، يو  اإلثني   وقعت ال ادثة أن" هيو  يسرائيل" ص يفة موق  ول ر

 .طفيفة ب رو  رقبت   في للطع  تعر 
 .عنصرية خلفية عل  تات الطع  عالية فإن األولية للت اياا، ووفاا
 مرة م  أكثر وشتا  فلسطينيا فلةال ا سائق يكون  بأن يابل لم الاتطرف اليهودي إن الص يفة وقالت
 .رصاص بالم يطعن  أن قبل عنصرية  عبارا، ل  ووا 

 17/1/2017القدس،  القدس،
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 " مزورة تصاريح حيازتهم" بدعوى  فلسطينياً  عاماًل  22 اعتقال .41
 الخ  داخل مناطق عدة في فلسطينيا 22 الثالثاء  واليو  االثني  أمس اإلسرائيلية  الشرطة اعتالت

 ".العال ع  للب   إسرائيل إل  م ورة دخوا تصاري " عل  حصولهم بدعوم   ر األخ
 ضبطت أن بعد فلسطينيي  عشرة صباحا اعتالت الشرطة م  قوة أن العبري " واال" موق  ول ر

 .طولكر  قرب  "57 رقم" طريق عل  م يفة دخوا تصاري  ب وزتهم
 كانوا الخليل  في يطا مدينة سكان م  آخري  فلسطينيي  9 صباحا اليو  الشرطة اعتالت كاا

 .م ورة هوية وبطاقا، تصاري  عل  ب وزتهم عثر وقد اللربي  بال ليل سنان أبو قرية في متواادي 
 17/1/2017القدس،  القدس،

 
 ودولية عربية ثقافّية برامج في بقوة حاضر الفلسطيني المتحف .41

 معار  خاسة إقامة في متاّثال    2018و 2017 لعامي برنام   انطال  الفلسطيني الات ف أعل 
 أخرم  ب ثّية ومشاري  الرقاي أرشيف  عل  العال وبدء اإللكتروني منبره إطال  إل  إضافة رئيسة 
 .وم تارا، تعلياّية برامح وتنظيم
 ال ديدة البرام ّية خّطت  بناء في اعتاد الات ف أن هّواري  م اود الفلسطينيّ  الات ف مدير وقاا
 والّثاافة والا تا  الّتاريا في ال يوّية الاواضي  معال ة: »أهّاها الابادئ  م  ةم اوع عل 

 .«وال رأة  واإلبدا  الاهنّية م  مستوم  بأعل  الفلسطينّية
 األوا كانون  منتصف حّت  ويستارّ  الاابل ( سبتابر) أيلوا مطل  االفتتاحي الات ف معر  سُياا 

 مدينة باعتبارها الادس لتاثيل نادية قراءة الاعر  ه ا وسياد . فّ ة ريم بإشراف  (ديسابر)
 متعدد الاعر  وسيكون . 1967 عا  احتاللها من  الااضية الخاسي  األعوا  عل  مرّ  ا   عالاّية 

 وم ّسسا، فّناني  م  عدة وبرامح فنّية أعااا   ضان  وَسُتاّد  الّنطا   وواس  التخّصصا،
 معر  م  وبالت ام . الادس في سياا ال شريكة  خاراّية  مواق وفي الات ف مارّ  في وم اوعا،

 متناوال   بلفور  لوعد الائوّية ال  رم  لاناسبة 2017 الّثاني تشري  في الّثاني الاعر  ينطلق الادس 
 .ومصيرهم حياتهم عل  وتداعيات  الوعد ه ا الفلسطينّيي  مااومة أشكاا مختلف

 18/1/2017لندن،  الحياة،
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 "حماس"مع  "التطبيع"أربعة شروط مصرية لـ ": ةالحيا" .42
م  اهة والبرود بي  الااهرة والرئيس « داعح»و « حااس»أسفر التوتر بي  : إبراهيم حايدي -لندن 

  والسعي «فت »م اود عباس عل  خلفية رف   تسهيل دور م اد دحالن ماابل ت ديد شرعيت  في 
طينية م  اهة ثانية  ع  إعادة فت  األقنية بي  السلطا، لتع ي  ه ا التوا  في منظاة الت رير الفلس

التي تبللت بواود أربعة شروط لفت  صف ة اديدة  بينها تسليم مطلوبي  « حااس»الاصرية وحر ة 
 السلطا، الاصرية. إل مواودي  في قطا  غ ة 

 إل با  مطلو  20و 15ما بي  « حااس»ووفق مصادر فلسطينية  يأتي في ماد  ه ه الشروط تسليم 
بإبعاد اثني  أو ثالثة م  الاطلوبي  م  قطا  « حاساويا  »السلطا، الاصرية التي رف ت اقتراحا  

 «.تاسا األاه ة األمنية الاصرية بتسليم ال اي »غ ة ردا  عل  
نشر،  إنهاتاوا « حااس»  إل إن «حااية ال دود بي  غ ة وسيناء»ويتعلق الشرط الثاني بك 

  «خنق داعح في سيناء إل انتشار فعاا ي دي »ماابل تاسا مصري بك  عناصرها عل  ال دود
والتعاون األمني. وقالت « سيناء إل وقف تهريب السال  عبر حدود قطا  غ ة » إل إضافة 

األاه ة األمنية الاصرية تريد أن تاو  حااس بإبالغها بأي معلوما، ع  » إن« ال ياة»الاصادر لك 
غ ة وإبالغ ال انب الاصري للسيطرة عل  حر ة السال  السرية  إل  األنفا عناصر يارون عبر 

 «.التي تعتبرها الااهرة سببا  في تاوية اإلرهاب
في « حااس»والحظت الاصادر أن الااهرة تريثت في فت  معبر رف  بعد خروج تظاهرا، ضد 

والدوحة  رةأنام  « حااس»قطا  غ ة لل ل  عل  ال ر ة بالت ام  م  اتصاال، أارتها قيادة 
لتخفيف ال صار  م  أن الااهرة  انت فت ت الاعبر باعدال، لتخفيف معاناة الناس وإدخاا مواد 

 «.فت »حر ة  إل غير راضية ع  قراره عد  إعادة دحالن  أنهاعباس عل   إل بناء إلرساا إشارة 
ت ديد  إل ضات مناوئي  لدحالن  « فت »وتابعت أن عباس يسع   بعد تشكيل ل نة مر  ية لك 

الل نة التنفي ية في منظاة الت رير وعاد م تار وطني اقتر  إاراءه في را  هللا باشار ة أع اء في 
 غ ة وبيرو،  أو الااهرة باشار ة األع اء ال اليي .

 18/1/2017، الحياة، لندن
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 أردنية -بدء تشييد منطقة تجارة حرة إسرائيلية: صحيفة اقتصادية إسرائيلية .43
كشف اإلعال  العبري ع  انطال  "مشرو  مشترك"  بي  إسرائيل واألردن  : أحاد صار -21عربي

 وهو عبارة ع  منطاة ت ارة حرة.
وب سب اإلعال  اإلسرائيلي  فإن  م  الاارر أن تت ا  الانطاة التي سينتهي إنشاؤها بعد ن و سنة 

ور الب ائ  الت ارية   اا ونصف  اسرا  بيرا فو  نهر األردن  وستاا  فيها مصان  ومراك  لعب
 ألف عامل أردني وإسرائيلي. 13ُيفتر  أن توفر فرص عال لن و 

وأفاد، الص يفة االقتصادية اإلسرائيلية  "غلوبوس"  في عددها الصادر نهاية األسبو  الااضي  أن 
نال  أردنية حرة مشتر ة فو  نهر األردن؛ بدأ،"  وللا وفق ما  -"أعااا إقامة منطاة إسرائيلية 

 موق  "الاصدر" اإلسرائيلي.
وت دثت الص يفة في تاريرها ال ي أعده الص في اإلسرائيلي درور فوير  ال ي زار الانطاة م  
ماثلي ال كومة اإلسرائيلية  ع  "بداية األعااا إلقامة اسر  بير يرب  بي   ال البلدي   حي  م  

 مترا". 352الاتوق  أن يصل طول  إل  
منطاة ت ارة حرة مشتر ة للصناعة  -"ستاا  عل  اانبي ال سر بوابة أردنية وأشار، إل  أن  

دوناا  245دونم في األراضي األردنية  وستاا  مصان  عل  مساحة  700عل  مساحة  -واألعااا 
في ال انب اإلسرائيلي   اا ستاا  مكاتب الدعم اللوايستي؛ ونال الب ائ   واباية ال رائب  

 فة.وغيرها"  وفق الص ي
ولفت ص يفة "غلوبوس" إل  أن "الانطاة يطلق عليها اسم "مااطعة مشتر ة"؛ ألنها ل  تكون تابعة 
ألي م  الدولتي   ول  ي تاج اإلسرائيليون واألردنيون إل  استخدا  اوازا، سفر لدخولها  ولكنها ل  

 تشكل معبرا لالنتااا بي  البلدي ".
مليون دوالر لبناء  15ا والبن  الت تية  م  بينها ن و ول ر، أن إسرائيل هي م  ياوا  ل األعاا

مليون دوالر  مشيرة إل  "الانطاة  انت  50ال سر فا   فياا يصل إااالي الاي انية إل  أكثر م  
 في الااضي مه ورة ومليئة باألللا   ولك  تات إزالتها )األللا ( وأصب ت آمنة"  وفق الص يفة.

لتي تا  وس  الطريق بي  ميناء حيفا  ال ي يرب  إسرائيل م  دوا وأوض ت الص يفة أن الانطاة ا
أوروبا واللرب  وعّاان  وغير بعيد ع  إربد  الادينة الثانية في األردن  "ستتي  نال الب ائ  إل  

 خليح العابة وآسيا  لها".
  وقالت: "ثاة أف لية أخرم هامة  وهي أن الانت ا، ستخرج م  الاصان  عبر بوابة أردنية

وست صل عل  ختم إنتاج  وفق أحد الخيارا،  "صن  في إسرائيل" أو "صن  في األردن"  أو "صن  



 
 
 
 

 

 27 ص             4173 العدد:        1/18/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

في بوابة األردن"   اا يتي  ه ا لألردنيي  "إخفاء التعاون م  إسرائيل إل  حد معي   وفي الااابل  
 .في وس  الاصان  اإلسرائيلية تصدير ب ائعها إل  دوا لم تستورد ب اعتها حت  اآلن"

 17/1/2017، "21موقع "عربي 
 

 ض عملية السالم: االستفزازات اإلسرائيلية تقوّ  األردني وزير الخارجية .44
أكد وزير الخاراية وش ون الالتربي  أيا  الصفدي أهاية ت افر ال هود الدولية عل  : بترا –عاان 

 ازا، اإلسرائيلية  كل الاستويا، لاوااهة ظاهرة اإلرهاب والتطرف  مشددا عل  ضرورة وقف االستف
 تاويك عالية السال . شأنهاأيا  ان نوعها  والتي م  

ااء للا  خالا اتصاال، ولااءا، منفصلة  أاراها الصفدي أمس م  مس ولي  عرب وأاانب  
 تناولت عددا م  ق ايا الانطاة. 

 18/1/2017، الغد، عّمان
 

 "إسرائيلمع "للسالم  "ة طريقخارط"وعرض  "إسرائيل"معارضون سوريون يشاركون بمؤتمر في  .45

شارك ماّثلون ع  الاعارضة والا اوعا، الاسل ة السورية الثالثاء  ”:راي اليو “الناصرة ك بيرو، ك 
 اإلسرائيلي لألب ا  التاب  لل امعة العبرية في الادس الا تلة.” ترومان“في ندوة لاعهد 

والثاافية والدبلوماسية اإلسرائيلية شار ت  ول ر، اإللاعة اإلسرائيلية إن مئا، الشخصيا، األكادياية
ول ر، اإللاعة أن الايادي السوري الاعار  فهد الاصري شارك في الا تار ووا   في الا تار.

للسال  بي  سوريا ” خارطة طريق“خالا الا تار رسالة عبر الفيديو إل  اإلسرائيليي  عر  فيها 
 وإسرائيل.

 ”.ي  معارضي  سيشار ون في الا تار عبر الب  الاباشرضباطا ومسل “وب سب نص الدعوة  فإن 
وخالا الندوة احتّح طاّلب فلسطينيون داخل الااعة عل   ال  الاشار ي  السوريي  الاعارضي   
وواهوا هتافا، أثناء ت د  عصا  زيتون وال ي عرف ع  نفس  أن  ماثل لل يح ال ر  وقاا ل  

اخ لوا  أنتم “  فرّد زيتون قائال  ”  أنت خائ  ومتآمر1967ال والن السوري م تل من  عا  “أحدهم 
 ”.تعيشون في اّنة ماارنة باا يعيش  السوريون 

واعتبر سيروان  ااو  وهو سوري  ردي مشارك في الندوة  أّن الت ّد  في الادس هو السبيل الوحيد 
سوريا هي السبيل  للكال  بشكل علني ع  م نة السوريي  إل  ايرانهم   اا رأم أن الفدرالية في

الوحيد إلعطاء م اا لكل فئة م  فئا، الا تا  السوري الاتنو  إليصاا صوتها  الفتا  إل  أّن 
 ”.ما زاا ع ي ا  عند السكان الا ّليي “شااا شر  سوريا  ” ال ي اليهودي في الاامشلي“
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ح في سوريا يوما  وا“و ان لكااو نصيب  م  هتافا، الا ت ي  حي  قالوا ل   ح في غ ة ع  حدا   ع 
  واستاّر، الهتافا، الانددة باشار ة الاعارضي  السوريي  ”يوما  واحدا   اختبر العيح ت ت االحتالا

 دقائق طويلة قبل أن يتم إخراج الطالب م  الااعة.
 17/1/2017، رأي اليوم، لندن

 
 وصول منحة مالية كويتية بتسعة ماليين دوالر إلعادة إعمار غزة .46

": أعل  الاكتب الوطني الاكلف م  ال كومة باتابعة ملف إعادة إعاار اإللكترونية"األيا   -را  هللا 
مليون دوالر   9قطا  غ ة  ع  وصوا دفعة مالية م  الان ة الكويتية إلعاار الانازا الادمرة باياة 

ة  ريثاا مستفيد  وم  الاتوق  أن يتم صرف الابال  الارصودة خالا األيا  الاادم 1055ستوز  عل  
 تنتهي اإلاراءا، اإلدارية الاعاوا بها.

مليون دوالر وتتوز  عل  عدة قطاعا، أهاها  200م  ال دير ل ره أن الان ة الكويتية تبل  قياتها 
قطاعي اإلسكان وال كم الا لي  ويستفيد في قطا  اإلسكان للانازا الادمرة بشكل  امل عدد 

وحدة سكنية  وم  وصوا ال والة  1679العال في وحدة سكنية وااري  572  تم إعاار 2251
مليون دوالر مخصصة لاطا   75مليون دوالر م  أصل  58األخيرة يكون إااالي الابال  الاستلاة 

 .اإلسكان
 17/1/2017، األيام، رام هللا

 
 علماء مسلمون يحذرون من خطورة نقل السفارة األمريكية إلى القدس .47

اصرية السابق  الشيا علي ااعة  أن إقدا  إدارة الرئيس الانتخب دونالد أكد مفتي الديار ال: را  هللا
 ترامب عل  نال السفارة األمريكية إل  الادس يشكل تصعيدا خطيرا ويهدد مصال ها في الانطاة.

وقاا في تصري ا، لتلف يون فلسطي   الليلة  إن العرب والاسلاي  يافون موقفا حازما ضد ه ه 
 ا موقف الرئيس م اود عباس.الخط  ويثانون عالي

 بار علااء األزهر الشريف   افة العرب والاسلاي  بوقفة  أحدبدوره  طالب الشيا إبراهيم رضا  
واحدة أما  اله اة الشرسة والتصري ا، غير الاس ولة بشأن نال السفارة إل  الادس  مشيرا إل  أن 

 طاة ال ت اد عاباها.ه ه الخطوة ست دي إل  اندال  مواة م  التوترا، في الان
م  اهت   قاا مدير ل نة العالقا، اإلسالمية األمريكية نهاد عو   إن الرؤساء األمريكيي  ال ي  
تعاقبوا عل  البيت األبيك رف وا نال السفارة إل  الادس رغم تأييدهم الكبير "إلسرائيل"  مشددا عل  
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طوة والتي م  شأنها اإلضرار بالاصال  أن األمريكيي  يدر ون تااما خطورة اإلقدا  عل  ه ه الخ
 األمريكية في الانطاة.

الرئيس ترامب نال السفارة إل  الادس   الهند باعت ا م  اانب   ندد الشيا سيد بخاري  بير أئاة 
 الاادمة.إساءة العالقا، بي  العالم اإلسالمي واإلدارة األمريكية  م  شأنهاالفتا إل  أن تلا الخطوة 

علااء األزهر  إعالن نال السفارة األمريكية م  تل أبيب إل   كرياة  أحد  بار احاد اعتبربدوره  
مدينة الادس  تعديا عل  العالم اإلسالمي  وخرقا صري ا للاعاهدا، الدولية ويسيء إل  فلسطي  

 واألمتي  العربية واإلسالمية.
 17/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ي تنصح ترمب بعدم نقل السفارة األمريكية إلى القدسموغيرين .48

نص ت وزيرة خاراية االت اد األوروبي فيديريكا موغيريني الرئيس األمريكي الانتخب : و اال،
دونالد ترمب بعد  نال السفارة األمريكية إل  الادس  وقالت إنها "قلاة" م  أن يثير للا قلاا شعبيا 

 في أن اء العالم.
ص في  قالت موغيريني إن وفد االت اد األوروبي سيباي عل  سفارت  في تل أبيب   وخالا م تار

ويواصل احترا  قرارا، األمم الات دة الاعارضة ل م إسرائيل للادس الشرقية الا تلة التي يرغب 
 الفلسطينيون في أن تكون عاصاة دولتهم الاستابلية.

م  الاهم لللاية بالنسبة لنا اايعا عد  اتخال وتعلياا عل  خط  ترمب  قالت موغيريني "أعتاد أن 
خطوا، أحادية  خاصة الخطوا، التي ياك  أن تكون لها تبعا، خطيرة في قطاعا، عري ة م  

 الرأي العا  في أا اء واسعة م  العالم".
ال ي عاد في العاصاة -م  اهة أخرم  وصفت موغيريني م تار السال  الخاص بالشر  األوس  

بأن  "مفيد"  نظرا ألن  ادد التأكيد عل  الدعم الدولي ل ل الدولتي  رغم عد   -يس األحدالفرنسية بار 
 ح ور ماثلي  إسرائيليي  أو فلسطينيي  للا تار. 

 17/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الفروف يحض الفلسطينيين على إنهاء االنقسام .49
الابوا ب لوا »الفلسطينيي  عل   حك وزير الخاراية الروسي سيرغي الفروف: رائد ابر –موسكو 

  فياا شدد ماثلو الاوم والفصائل الفلسطينية التي عاد، «توافاية وإن  انت صعبة إلنهاء االناسا 
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إنهاء االناسا  وت ايق الوحدة »اولة م ادثا، في موسكو برعاية روسية عل  مواصلة ال هود لك 
 «.الوطنية الفلسطينية

قبوا حلوا »ي الفروف الاشار ي  في اختتا  ال لسا،  وأكد ضرورة واستابل وزير الخاراية الروس
«. توافاية وإن  انت صعبة  م  أال التوحد وإنهاء حالة االناسا  وإي اد حل للا ية الفلسطينية

تدعم بصورة مبدئية وثابتة إعادة الوحدة الفلسطينية للتللب عل  االناسا  ال ي »وشدد عل  أن بالده 
 «.غياب الوحدة ي ثر سلبيا  في حل الا ية الفلسطينية»مشددا  عل  أن «. ،سنوا 10بدأ من  

إنشاء دولة فلسطينية مستالة قابلة »وأضاف أن الهدف الاشترك أما  الاوم الفلسطينية هو 
 «.لالستارار  تعيح انبا  إل  انب م  ايرانها

ة وطنية تشال صالحياتها توصل الفصائل الفلسطينية إل  اتفا  حوا تشكيل حكومة وحد»ورحب بك 
وال ي تم اعتااده خالا ااتااعا، الل نة الت  يرية للا لس الوطني « كافة األراضي الفلسطينية

الشهر ال اري في بيرو،. وأعرب الفروف ع  أمل  بأن  11و 10الفلسطيني  ال ي ارم يومي 
فلسطينية عل  تطبيق يساعد ااتاا  الفصائل الفلسطينية في موسكو واالتصاال، بي  الفصائل ال

 «.يبا  ه ا الارار م رد إعالن  وإناا يت اق في إاراءا، عالية»ماررا، لااء بيرو،  ي ال 
البيان الختامي »عل  صعيد آخر  رحبت الخاراية الروسية بنتائح م تار باريس  واعتبر، أن 

سرائيلي ضا  إطار للا تار أورد  بصورة ص ي ة  الابادئ األساسية لتسوية الصرا  الفلسطيني اإل
الاانون الدولي  حي  تات دعوة الفلسطينيي  واإلسرائيليي  إل  تأكيد تاسكهم ب ل الدولتي  وت نب 
الخطوا، األحادية التي ياك  أن ت ثر في نتائح الافاوضا، حوا سائر الا ايا في شأن الوض  

 «.النهائي لألراضي الفلسطينية
اإلسرائيلية بك  -روسيا الداعم لدف  التسوية الفلسطينيةوادد، الخاراية في بيان تأكيد موقف 

األفعاا وليس األقواا  والاهاة األساسية حاليا  تكا  في إطال  الافاوضا، الاباشرة بي  أطراف »
 اإلسرائيلية. –  وأكد، استعداد ال انب الروسي الست افة الافاوضا، الفلسطينية «الصرا 

 18/1/2017، الحياة، لندن
 

 رفض تحميل إدارة أوباما مسؤولية فشل عملية السالمكيري ي .51
في حوار وداعي بثت  شبكة "سي.إن.إن" مساء  :سعيد عرياا، -"الادس" دو،  و  -واشنط 
( قاا اون  يري وزير الخاراية األمريكي ال ي تنتهي واليت  )كوزير 2017 انون الثاني  16االثني ) 

ترامب  إن إدارة الرئيس أوباما ال تت ال وزر انهيار للخاراية( ظهر ال اعة فور تنصيب دونالد 
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مفاوضا، السال  بي  الفلسطينيي  وإسرائيل أو فشل التوصل التفا  سال  بي  الطرفي  بسبب 
 تااعسها "بل بسبب رفك اإلسرائيليي  والفلسطينيي  التفاو  للتوصل التفا " حسب قول .

ت   ريستيان آمانبور  بأن إدارة الرئيس أوباما و يري ورد  يري في الااابلة الا  ورة عل  قوا م اور 
كوزير للخاراية ساروا عل  خط  الااضي  وان إدارة أخرم لم ت اق السال  وقاا ان للا ليس 
ص ي ا وأن إدارة الرئيس أوباما لم تك  فا  م رد إدارة أخرم تفشل في ت ايق السال  بل "إن زعااء 

 نيي ( رف وا ال  ور عل  الطاولة والتوصل إل  اتفا ".الدوا الاعنية )إسرائيل والفلسطي
و رر  يري ما  ان قد أعلن  الشهر الااضي لدرء اللو  ع  نفس  باستخدا  الاثل األمريكي "بإمكانا 
أن تاود ال صان إل  الااء ولك  ال ياكنا إاباره عل  الشرب" مشيرا إل  مساعي الواليا، الات دة 

 ود إل  تسوية.ال ثيثة لاباحثا، سال  تا
وحوا التكه  بشأن مساعي إدارة الرئيس الانتخب دونالد ترامب ت اه ت ايق سال  فلسطيني إسرائيلي 
قاا  يري "ن   نتان   ل التوفيق لإلدارة الاادمة  ولك  سأفااأ في حاا موافاة العالم العربي 

را   مكررا أن مساعي  م  تبادا" أ 1967والفلسطينيي  خاصة عل  أقل م  دولة تاا  عل  حدود 
تنب  "م  داف  االهتاا  والالق عل  إسرائيل  دولة ديااراطية ويهودية  وأي ا م  داف  الالق عل  

 الفلسطينيي   ال ي  ل  يتاكنوا م  ت ايق طاوحاتهم بدون الادرة عل  إقامة دولتهم".
اا  يري أن "نال السفارة وفي ماابلة وداعية مشابهة أاراها  يري م  شبكة سي.بي.إس األمريكية ق

 م  تل أبيب إل  الادس سيكون عامال  مف را " في الانطاة  لها.
 17/1/2017، القدس، القدس

 
 طائرات إسرائيلية بدون طيار في أفغانستانيدير الجيش األلماني  .51

كشفت م لة "الدفا  اإلسرائيلي" النااب ع  أن الطائرا، بدون طيار : صال  النعامي -غ ة
 .2018" ستواصل العال في أفلانستان حت  شباط/ فبراير عا  1يلية م  طراز "ههرون اإلسرائ

ونّوهت الا لة في تارير نشرت  اليو  إل  أن ال يح األلااني وق  م  شر ة الصناعا، ال وية 
اإلسرائيلية التي تنتح ه ه الطائرا، عل  عاد لاواصلة توريد ه ه الطائرا، لصال  قوات  التي تعال 

 أفلانستان ضا  قوا، الت الف الدولي الاتار  ة هناك.في 
مليون  35ول ر، الا لة أن وزارة الدفا  األلاانية ستدف  لشر ة الصناعا، ال وية اإلسرائيلية مبل  

 يورو    ء م  الت امها في العاد ال ديد.
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ا، ال وية ونّوهت الا لة إل  أن ال يح األلااني يوظف الطائرا،  التي تنت ها شر ة الصناع
اإلسرائيلية في الايا  بطلعا، استشكاف استخبارية لت ديد التهديدا، التي ياك  أن تتعر  لها قوات  

 أثناء ت ر اتها في أفلانستان.
  مشيرة 2010" في أفلانستان من  عا  1وأوض ت الا لة أن األلاان يستخدمون طائرا، "ههرون 

 ساعة طيران في أاواء تلا البالد. ألف 30إل  أن ه ه الطائرا، أم ت حت  اآلن 
وأشار، الا لة إل  أن األلاان حرصوا عل  أن يكونوا هم الاس ولون ع  إدارة الطائرا، وت ليل 
الصور ال وية التي تلتاطها الطائرا، أثناء ت لياها  وللا بخالف بعك الدوا التي تان  ه ه 

 الاهاة لطواقم إسرائيلية.
 17/1/2017، "21موقع "عربي 

 
 والند باالعتراف بدولة فلسطين قبل نهاية واليتههنائب فرنسي يطالب  .52

باريس ك هشا  حص اص: دعا نائب فرنسي خالا السة ت ت قبة البرلاان  أمس الثالثاء  ال كومة 
لالعتراف بشكل رساي بدولة فلسطي . وقاا فرانسوا اسيني  ال ي ت د  باسم ال  ب الشيوعي 

عد ثالثة أيا  م  تنصيب الرئيس األمريكي ال ديد دونالد ترامب  و اا ن   عل  ب»وابهة اليسار: 
ال يخف  عليكم فإن ترامب عاز  عل  اتخال قرارا، خطيرة  بينها دعم إسرائيل في مواصلة 
االستيطان ونال سفارة بالده إل  الادس  وه ا يتعار  قطعا م  الاانون الدولي والارار التاريخي 

 «.ن االستيطان الشهر الااضيلا لس األم  ال ي أدا
الاوم ال رة في العالم تنتظر م  فرنسا اتخال موقف ش ا . االعتراف بدولة فلسطي  ال »وأضاف 

وختم نائب «. يعتبر موقفا م  دولة ت اه دولة أخرم  بل إن  تطبيق فا  للاانون وللعدالة الدوليي 
بعد عامي  م  اعتراف »داخلت  قائال بالاوا رئيس ااعية الصداقة الفلسطينية الفرنسية في البرلاان م

البرلاان بدولة فلسطي  وقبل ثالثة أشهر م  انتهاء والية الرئيس فرانسوا هوالند   أدعو ال كومة إل  
 «.االعتراف بدولة فلسطي 

ي  ر أن اسيني  يشلل منصب عادة ونائب برلااني لادينة ترامبلي في ال احية الباريسية  و ان 
  أي بعد يو  فا  م  2015/ تشري  األوا عا  أكتوبر 9ي فرنسا يرف  علم فلسطي  في أوا عادة ف

 رف  علم فلسطي  ألوا مرة في األمم الات دة.
 18/1/2017، القدس العربي، لندن
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 تدمر فرص السالم" أن"يمكن  لـ"إسرائيل"المتحدة: الدعوات لضم الضفة  األمم .53
 أننيكوال مالدينوف الثالثاء  األوس الشر   إل الات دة  لألمماعتبر الاوفد الخاص : الات دة األمم

 تدمر فرص السال  في الانطاة. أنب م ال فة اللربية ياك   إسرائيلالدعوا، لايا  
ال ي ااتا  للارة  األم لااها أما  م لس أمالدينوف ح ر م  عواقب عال م  ه ا النو  في  لاة 

 انون  أواخروقف االستيطان في  إل  إسرائيليدعو  األم بعد صدور قرار ع  م لس  األول 
 /ديسابر الااضي.األوا

وقاا مالدينوف "بعد التصويت  انت الاشاعر قوية ادا  وصدر، دعوا، ل م بعك مناطق 
ال فة اللربية  معتبرا  أراضي ل الانطاة /ج/" التي تشكل ن و ستي  بالائة م   أوال فة اللربية 

 تدمر فرص السال ". أنه ياك  "مواقف قاطعة مثل ه  أن
 17/1/2017، القدس، القدس

 
 حول فلسطين "بيان باريس" لـ أوروبياً  اً بريطانيا تمنع تأييد .54

بعد أن رف ت التوقي  عل  البيان الختامي لا تار باريس للسال  في «: الادس العربي»لندن ك 
ف الاعنية  حالت بريطانيا في الشر  األوس  يو  األحد الااضي  ب  ة أن  يشدد م  مواقف األطرا

اليو  التالي للا تار  يو  االثني  الااضي  دون تبني م لس وزراء خاراية االت اد األوروبي بيان 
 باريس.

ي  ر أن بريطانيا شار ت في الا تار باوظف صلير إلظهار عد  رضاها ع  الخطوة الفرنسية. 
 وة البريطانية استثنائية ادا.واعتبر، مصادر دبلوماسية أوروبية وإسرائيلية  الخط

وقد أغ ب السلوك البريطاني الكثير م  الدوا األع اء حي  قاا دبلوماسي بريطاني  ح ر 
إن الكثير م  الدوا األع اء رأوا في للا م اولة لتالق الرئيس « هآرتس»ال لسة  لص يفة 

  بريطانيا معارضة  ل م« تايا »األمريكي ال ديد دونالد ترامب ال ي توق  في لااء م  ص يفة 
قرار مستابلي ضد إسرائيل في م لس األم   بعد الدور ال ي لعبت  في الاصادقة عل  قرار م لس 

م   ل االحترا  للبريطانيي  ال »وأضاف الدبلوماسي: «. قبل ب عة أسابي  2334األم  الدولي 
 «.ياك  إدارة سياسة خاراية بناء عل  تلريد أحد ما في تويتر

فإن فرنسا هي التي طلبت م  م لس وزراء خاراية االت اد األوروبي « هآرتس»يفة وحسب ص 
الاصادقة عل  قرار مات ب نسبيا  يتبن  نتائح م تار باريس  وي  د استعداد االت اد من  إسرائيل 
والفلسطينيي  م ف ا، اقتصادية في حاا التوصل إل  اتفا  سال . وخالا ااتاا  م لس وزراء 
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 فظت بريطانيا عل  الارار وادعت أن التوقيت غير مناسب. وان ات الا ر وليتوانيا الخاراية ت
 إل  الت فظ البريطاني.

 18/1/2017، القدس العربي، لندن

 
 

 عام لتطورات حاسمة في اقتصاد العالم .55
سيشهد العديد م  التطورا، ال اساة بالنسبة إل  بيئة  2017واض  أن عا  : عدنان أحاد يوسف

د العالاي  فهو ي ال في طيات  استعدادا، للت رك في ات اها، مختلفة قد تكون متناق ة االقتصا
لك  ما سيرا   فة ات اه عل  آخر هو مدم حكاة السياسا،  -إي ابية وسلبية عل  حد سواء  -

 االقتصادية والاالية التي ستعال دوا العالم في شكل مشترك عل  تنفي ها.
الم ي ب أن تتكثف لوقف  ل أشكاا الن اعا، وال روب والعاليا، م  نافل الاوا إن اهود الع

اإلرهابية في العالم  خصوصا  في منطاتنا العربية  والتخفيف م  أزمة النازحي  والالائي   بلية 
خلق مناخ مواٍ، أكثر للناو االقتصادي  وستأخ  السياسا، االقتصادية والاالية الثال األكبر في 

 .تراي  تلا االت اها،
إل  استارار األداء ال عيف بسبب تباط   2017تشير التوقعا، الراهنة لالقتصاد العالاي لعا  

النشاط في الواليا، الات دة وتصويت بريطانيا لاصل ة الخروج م  االت اد األوروبي. وستكون 
شير إل  أن طبيعة التعافي الاتوق  متالبة بعد ُم ي ثااني سنوا، عل  األزمة الاالية العالاية  ما ي

 بعك ا ور األزمة ال ي اا قائاا  ولم ُيعاَلح بعد.
في الائة ه ا العا  وللا عل  خلفية  3.1يتوق  صندو  الناد الدولي ت ايق نسبة ناو عالاي مادارها 

التعافي في بلدان االقتصادا، الناشئة الرئيسة  باا فيها روسيا والبرازيل. وقّدر الصندو  الناو في 
ات دة ه ا العا  بن و اثني  في الائة. ولفت إل  أن ال يادا، األخرم في السعر األساسي الواليا، ال

للفائدة التي سيطباها م لس االحتياط الفيديرالي ينبلي أن تكون تدري ية وأن ترتب  ببوادر واض ة 
 إل  استارار األسعار واألاور بصفة دائاة.

في الائة. والناو في اليابان  ثال  اقتصادا،  1.7إل   وُيتوق   أن يصل ناو منطاة اليورو ه ا العا 
. وفي األال الاريب  سيلا  الناو دعاا  2017في الائة في  0.6العالم  ُيرا   أن يظل منخف ا  عند 

م  اإلنفا  ال كومي وتيسير السياسة النادية  وفي األال الاتوس   سيواا  اقتصاد اليابان عابا، 
. أما في األسوا  الناشئة واالقتصادا، النامية فُيتوق   ارتفا  معدا الناو نتي ة تالص عدد السكان



 
 
 
 

 

 35 ص             4173 العدد:        1/18/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

في الائة  وم  ه ا  تختلف اآلفا  الاتوقعة بصورة  4.2للارة األول  من  ست سنوا،  ليصل إل  
 حادة بي  البلدان والاناطق.

في الائة  6.2صل إل  وتشير التوقعا، إل  أن ناو اقتصاد الصي   ثاني أكبر اقتصادا، العالم  سي
. لكْ  عاوما  هناك تادير لل هود التي تب لها الصي  م  أال ت ويل االقتصاد بعيدا  ع  2017في 

اعتااده عل  االستثاار والصناعة وتوايه  ن و االستهالك والخدما،  وهي سياسة م  الاتوق  أن 
عل  االستارار في األال ُتبط  الناو في األال الاصير بيناا ت   األسس لتوس  أكثر قدرة 

الطويل. ويرم صندو  الناد م  للا أن حكومة الصي  ي ب أن تتخ  خطوا، لكب  ائتاان 
الشر ا، الصينية التي ت داد بوتيرة خطيرة ووقف الدعم ال ي تادم  إل  الا سسا، الاالو ة للدولة 

الاصاحب ل  في األال  والتي ال تالا ماوما، البااء  وقبوا تباط  ناو إااالي الناتح الا لي
 الاصير.

في ما يتعلق بتوقعا، الناو االقتصادي في الانطاة العربية  ماا ال شا في  أن التطورا، في البيئة 
 ليرها م   2016االقتصادية الدولية انعكست عل  األداء االقتصادي للبلدان العربية خالا عا  

لتي تأثر، به ه التطورا،  خصوصا  في ما الدوا النامية واقتصادا، األسوا  الناشئة األخرم ا
يخص استارار ضعف الطلب الخاراي أو بااء أسعار النف  عند مستويا، منخف ة. وماا ال شا 
في  أي ا  أن التوترا، األمنية وال يوسياسية التي تخلق حاال  م  عد  الياي   عالوة عل  تباي  

دا، الاتادمة وما أد، إلي  م  تالبا، واسعة مسارا، الناو وتواها، السياسة النادية في االقتصا
في تدفاا، رؤوس األمواا إل  الدوا النامية واقتصادا، األسوا  الناشئة  تفر  ت ديا، إضافية 

سواء  في ما  2011عل  بلدان الانطاة التي يعاني عدد منها م  ف وا، تاويلية مت ايدة من  عا  
 توردة ل .يختص بالبلدان الاصدرة للنف  أو تلا الاس

م  اهة أخرم  ال ت اا األوضا  الداخلية في بعك الدوا العربية ت وا دون استعادة تلا البلدان 
توازناتها االقتصادية الداخلية والخاراية وت ثر في الناو الا اق عل  مستوم الدوا العربية 

عربية  ا اوعة كا اوعة. وفي م صلة للعوامل السابق اإلشارة إليها  تراا  معدا ناو الدوا ال
  فا  2017في الائة. أما في ما يتعلق بعا   2.6ناطة مئوية إل   0.3بن و  2016خالا عا  

في الائة بف ل التعافي  3.1الاتوق  حدو  ت س  نسبي لاعدا الناو االقتصادي إل  ن و 
 ة عدد م  التدري ي للنشاط االقتصادي في  ل م  الدوا العربية الاصدرة للنف  والاستوردة ل  نتي

 العوامل  في مادمها ت س  أسعار النف .
 60وسعر النف  يكاد يالمس  2016وفي ما يخص دوا م لس التعاون الخلي ي ت ديدا   اختتم عا  

دوالرا   وُيتوق   أن يتواصل ه ا الت س  لك  تأثيرا، خفك الدوا الانت ة للنف  داخل "أوبا" 
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 ا العا  ل  تت   قبل م ي أشهر. وُيرا   أن يت اوز وخاراها ساف اإلنتاج ابتداء م  مطل  ه
في الائة م  عد  التاليل  2.5معدا الناو في دوا الا لس تاديرا، البنا الدولي ال ي حدده عند 

م  الت ديا، التي يوااهها االقتصاد الخلي ي عل  أكثر م  صعيد  خصوصا  اهود إعادة الهيكلة 
 ويعا  وإنتااا  لفرص العال للاواطني .الهادفة إل  اعل االقتصاد أكثر تن

إاااال  ياك  الاوا إن آفا  التعافي العالاي ال ت اا ضعيفة ومتالبة  ل لا ال ت اا ال ااة ماسة إل  
اتخال منهح شامل عل  مستوم السياسا، ي اق االتسا  والتنسيق بينها م  أال إنعاش الناو  

 ا .وضاان توزيع  با يد م  التساوي  واعل  دائا
 18/1/2017، ، لندنالحياة

 
 من الخصومة السياسية أكثرما بين فتح وحماس  .56

 ساري عرابي
سا ت "حااس" ألع اء م تار فت  الساب  م  غ ة بالسفر إل  را  هللا للاشار ة في الا تار  
وشار ت حااس في فعاليا، افتتا  الا تار  وألا  النائب ع  ال ر ة في التشريعي أحاد ال اج 

النيابة  لاة رئيس ال ر ة خالد مشعل في حفل افتتا  الا تار  وسا ت السلطة بعد للا علي ب
 ل ااس بإقامة احتفاا م دود ومللق في ل رم انطالقتها في را  هللا. 

وشار ت حااس في ااتااعا، الل نة الت  يرية للا لس الوطني في بيرو،  وأخيرا يفتر  أن 
م  عشر م  الشهر ال اري في موسكو  في واحد م  حوارا، تلتاي الفصائل الفلسطينية في الثا

 الاصال ة.
كل ما سبق ال يعطي أي إشارة عل  ت اوز حاياي للاسائل الاستعصية بي  الفصيلي  الكبيري  
الل ي  ياتساان الاشهد الفلسطيني  وأي انطبا  م  ه ا النو  ال شا في زيف   إل ال تعدو عالقة 

حي  م  ت اوز لبعك الارارا، أن تكون نتي ة طبيعية لتااد  ال م  عل  الفصيلي  ال الية باا تو 
حد  االناسا   واريان مياه  ثيرة أسفل اسور فلسطي  والعالم  ولك  ما بينهاا  ان دائاا أكثر م  

 الخصومة السياسية وأكبر م  االناسا .
  فباستثناء تنظيم اإلخوان في ص ي  لم تك  عالقة ال ر ة اإلسالمية بفت  قائاة عل  التوازي الدائم

غ ة  ال ي خرج من  م سسو فت  األوائل  فانطبعت العالقة من  البداية الابكرة بال ساسية الافرطة  
فإن باية تنظياا، اإلخوان في العالم العربي نظر، بإي ابية لفت   وظلت تعتاد لفترة م  ال م  أن 

 .ه ه ال ااعة الاااتلة انبثا  طبيعي ع  اإلخوان
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باي اإلخوان العرب بعد للا يرون فت  أقرب الفصائل الفلسطينية إليهم  بالنظر إل  الن عة 
الاار سية الطفولية التي است ول، عل  اليسار الفلسطيني م  عار الثورة الابكر  فكانت فت  هي 

تهت اختيار اااعا، اإلخوان العربية لتعال في ظل حاايتها في ت ربة معسكرا، الشيوخ  التي ان
م  أحدا  أيلوا  التي عل  إثرها هيا  عل  فت  بدورها تيار يساري طواا ال ابة اللبنانية م  عار 

 الثورة الفلسطينية.
ااعت بي  فت  وحااس بعد تأسيسها  ميادي  الن اا في االنتفاضة األول   وفي الس ون  وفي 

ا، التعاون والعال الاشترك  ولك  االنتفاضة الثانية  ولم تخل حاال، الن اا العارمة تلا م  عالق
 ه ه الصورة أي ا ناقصة  وهي م للة إن أخ ، لوحدها.

إلا  ان قد عرف ع  فت  قدرتها عل  استيعاب التنو  الفلسطيني خارج األر  الا تلة  ال سياا في 
 مرحلة الثورة  فإنها لم تك    لا داخل األر  الا تلة  فاد التات فصائل منظاة الت رير  وفي
طليعتها فت   داخل فلسطي  عل   ب  صعود ال ر ة اإلسالمية في أواخر سبعينيا، وأوائل 
ثاانينيا، الارن الااضي  عل  الرغم ماا بشر ب  للا الصعود م  إمكانية ت وا ال ر ة اإلسالمية 

 إل  الن اا الوطني وااعها الاااومة إل  نشاطها الدعوي والفكري.
مية  بيرة  ف اات الكتل اإلسالمية الطالبية الوليدة نتائح  بيرة في بدأ، ت وال، ال ر ة اإلسال

اامعة بيرزيت  وفاز، في انتخابا، اامعة الن ا  التي ت امنت تاريبا م  والدة الكتلة  ولك  للا 
دف  فصائل منظاة الت رير لتكثيف حصارها ال ي فرضت  عل  الكتل اإلسالمية  ال ي أخ  شكل 

اادي عل  منتسبيها في اامعا، ال فة أو في اله و  عل  ال امعة اإلسالمية العدوان ال سدي وال
 في غ ة.

وم  بدايا، ماارسة أفراد اإلسالميي  للاااومة  وت وا بعك منتسبي فصائل منظاة الت رير إل  
الفكر اإلسالمي  أخ ، الس ون تشهد قادمي  اددا م  خارج فصائل منظاة الت رير  وقد شكل 

مون ال دد ما عرف بال ااعة اإلسالمية داخل الس ون  التي شكلت رافدا م  روافد ه الء الااد
 ال ر ة اإلسالمية في فلسطي .

بيد أن ه ا الت وا الواض  ن و الاااومة  عّ ز وعل  خالف ما ينبلي  ال صار ال ي تفرض  
الارحلة إسالمييها فصائل منظاة الت رير  وفي طليعتها فت   عل  ه ا الكيان ال ديد  وأورثت تلا 

 مرارا، ظلت مستارة حت  السنوا، األول  م  انتفاضة ال  ارة. 
فاد تعر  اإلسالميون لسنوا، طويلة إل  إي اء اسدي مباشر داخل الس ون م  فت  وباية فصائل 
الانظاة  ومااطعة مستارة  ف ال ع  حرمانهم م   ثير م  حاوقهم باستلالا ان صار التاثيل 

 فت . االعتاالي في
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هيانة اليسار عل  العال الفت اوي في تلا الارحلة  والصعود الاوي والكبير لل ر ة اإلسالمية  ال ي 
تعاظم م  تأسيس حااس  وم يء ه ه األخيرة م  خارج منظاة الت رير  وبالتالي م  خارج قدرة 

  وشكلت ا ءا م  فت  عل  االحتواء  باإلضافة للدعاية التاريخية التي استهدفت اإلخوان الاسلاي
ال هنية الفت اوية  وتصور فت  لنفسها أنها "أ  ال ااهير"؛  انت  لها عوامل تدف  فت  إل  ع ا 

 وإقصاء حااس  بل وم اولة ااتثاثها.
كانت العالقة بي  الفصيلي  الكبيري  في االنتفاضة األول  امتدادا ل لا التاريا م  الشا والتربص 

إلقصاء  ال سياا أن حااس  انت الااابل الكامل لفصائل منظاة وال صار وم اوال، الع ا وا
الت رير  فبيناا ااتاعت فصائل منظاة الت رير فياا عرف بالايادة الوطنية الاوحدة لالنتفاضة 

 األول    انت "حااس" تستال بفعالياتها باا في للا اإلضرابا، وأيا  الاوااها،.
اس و سر إضراباتها في مسلا غريب بالنسبة لتلا الارحلة وفعلّيا  سعت فت  إل  إفشاا فعاليا، حا

التي شكلت فيها ه ه الفعاليا، أهم أدوا، االنتفاضة األول  االحت ااية في موااهة االحتالا  ال ي 
كان يعال بدوره في السنة األول  م  تلا االنتفاضة عل   سر إضرابا، ال اي  وإفشاا فعاليا، 

 ال اي .
ت   وبديال م تاال لانظاة الت رير  وعل  األرا   فإن "حااس" قد نظر، بد، حااس منافسا لف

لنفسها   لا  ولكنها  انت تسع  لت ايق تصورها ع  دورها بتكريس نفسها وم اولة إثبا، لاتها 
 بتعظيم نشاطها وتأكيد استاالليتها  بيناا  انت فت  تسع  إلفشاا اهود حااس بال صار والتشوي . 

م  وادر "حااس" األول   سواء في مرحلة م سسا، اإلخوان في غ ة والكتل وقد أكد للا لد
اإلسالمية في ال فة  أو في الس ون  أو في االنتفاضة األول   أن الاوة والاعاملة بالاثل  وحدها 

 الكفيلة ب ااية ال ر ة الوليدة الصاعدة  وقد  ان للا.
لبيروقراطي بشاي  الادني واألمني م   وادر لاا دخلت السلطة الفلسطينية  والتي تشكل اهازها ا

فت   سواء العائدي  م  الخارج  أو م   ادر االنتفاضة األول ؛ افتت ت عهدها باا  ُمرّ   َشّل 
 حر ة حااس فعال والسياا في قطا  غ ة.

لم تك  السلطة التي قطعت مسار االنتفاضة األول   تسع  لتثبيت حاياة واودها ومن  حااس م  
مشرو  السلطة بعالياتها التف يرية ف سب  ولكنها  انت تبني حلاة اديدة في سلسلة الصرا   إفشاا

م  حااس  وهي سلسلة لم تكسرها االنتفاضة الثانية  إل سرعان ما بدأ، فت  بعد فوز حااس في 
في إفشاا ت ربة حااس  دون أن يانعها أن ه ه الا اوال، ت    2006االنتخابا، التشريعية عا  

 لَ ّب في طاحونة االحتالا والاوم الدولية واإلقلياية التي أخ ، ت اصر الت ربة الوليدة.ا
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كان الوااب الوطني حينها  ورغم الخسارة الاّرة  يا ي بأن ترفك فت  التااهي م  تلا ال هود 
 التي تبت  الشعب الفلسطيني في لااة عيش  وتااي ها باااومت   ولكنها تصرفت عل  ن و ماتد ع 
سلو ها الاستار في م اولة إفشاا حااس  لك  ه ه الا اولة  انت األخطر  ألنها لم تك  م صورة 
بالتنافس الفلسطيني الصرف  ولكنها  انت في سيا  إقلياي ودولي  ان في الالب من  العدو 

 الصهيوني.
يا، اليو  خرات فعاليا، متعددة م  فت   عل  مستوم النشاط والا سسا،  وعل  مستوم شخص

قيادية  لت ر  مباشرة ضّد حااس في غ ة  بل ضّد مااومتها الااثلة بكتائب الاسا  وبنيتها التي 
م  أهاها األنفا   في استلالا ألزمة الكهرباء  ودون أن يردعها مرة أخرم  أن ه ا الت ريك عين  

 ياارس  االحتالا.
هر العالقة الاشوبة دائاا بالكراهية كان فوز حااس في االنتخابا، التشريعية  الاّشة التي قصات ظ

والشا  فلم تعد حااس منافسا م تاال  بل وألوا مرة صار ثاة شا في أن فت  هي الفصيل 
الفلسطيني األكبر  وأنها "أ  ال ااهير". ألوا مرة ت د فت  نفسها  عل  الاستوم الوطني  رقاا تاليا 

 في الاشهد الفلسطيني بعد حااس  وباختيار ال ااهير.
من  تلا الل ظة صار، حااس العامل األهم في تواي  السياسة الفت اوية  ف ت  الخطاب الفت اوي 
الشعبوي ت اه الدوا والاوم والفعاليا، في فلسطي  واإلقليم والعالم يت دد وفق عالقة تلا األطراف 

ت اه  ب ااس  وعل  مستوم الللة يايل الخطاب الفت اوي الشعبوي  إل  إبداء  راهية صري ة
حااس  ال تاتن  أبدا ع  تعاد التشوي  وت وير ال اياة  وهي للة ال تت رج أحيانا مستويا، قيادية 

 في فت  ع  استخدامها.
نعم  هناك مصال  وبرامح مت اربة لللاية  وقد  رسها واود السلطة  ولك  ترا  الكراهية ال ي 

 الفلسطينيي  اليو !راكات  فت  ت اه حااس طواا عاود  م  أخطر ما يصن  ب س 
فا  تخيل أن تبن  السياسا، عل  م ك النكاية  وبسبب الكراهية  وفي مرحلة يفتر  أنها مرحلة 

 ت رر وطني!
 17/1/2017، "21موقع "عربي 
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 باريس ليس مؤتمًرا دولًيا؟! .57
 أ.د. يوسف رزقة

اراية اإلسرائيلية بالبيان انته  م تار باريس بخيبة أمل فلسطينية تاريب ا  بدليل ترحيب وزارة الخ
الختامي  ال ي أكد عل  الافاوضا، الاباشرة بي  الطرفي   دون االنتااا إل  م لس األم  وهو ما 

 كان يخشاه نتنياهو.
لاد عالت الدبلوماسية )اإلسرائيلية( عل  ت  يم نتائح الا تار إل  حّد  بير  ون  ت في للا بشكل 

س م تار ا دولي ا  بل هو أقل  ثير ا م  الا تار الدولي  اا تريده الفت للنظر  فاا  ان في باريس لي
السلطة  وبيان  الختامي لإلعال  وليس للتوا  إل  م لس األم  لتع ي  قرار نب  االستيطان  اا 

 كانت تخش  دولة العدو.
ي  أنها نعم  ح ر الا تار ترامب الرئيس األمريكي م  خطورة نال السفارة األمريكية إل  الادس  وب

تهدد استارار الافاوضا،  ولك  ال ت ال دعوة الا تار لألسف صفة اإلل ا   ون   م  ترامب ال 
نالا التخاي  الص ي   ال سياا وأن نتنياهو با، يعد ال اهور بيو  اديد قاد  بعد العشري  م  

 يناير  أي بعد تسلم ترامب الرئاسة رساي ا.
ها لست أدري ما هو الاوقف العالي ال ي  ياك  أن تفتخر ب  السلطة م  م تار باريس  وهو لم يعط 

ا في تنفي  حل الدولتي   ال ي أصب  تاريب ا شيئ ا م  الااضي  ال يطالب ب   ا وال أمال  اديد  شيئ ا اديد 
غير السلطة مطالبة إعالمية بيناا ال تاوم عل  فرض   أو التأثير في فرص ن اح  بعد أن أساطت 

ا م  سياسة األمر من  سنوا،  ل أور  ا  الاوة وال ل  عل  العدو  و انت )إسرائيل( مرتاحة اد 
الواق  الاائاة التي تساعدها عل  تع ي  تواادها االستيطاني واألمني دون قلق  بل بالتعاون م  

 السلطة.
إن أي قراءة للبيان الختامي للا تار ياك  أن تاوا لنا بوضو : إن السلطة لم ت اق من  النتائح 
التي  انت تراوها  وأن الالق أو الرفك ال ي أبداه نتنياهو للا تار هو أمر طبيعي في السياسة 
اإلسرائيلية التي ال ت م  بالتدخل الدولي في األزمة الاائاة م  السلطة. ولم يتّم تدويل األزمة  اا 

 خططت إسرائيل في أثناء متابعتها إلاها  أو أضعاف الا تار.
نتنياهو يطر  فكرة ال ل اإلقلياي الاائم عل  التفاهم م  الدوا العربية الاعتدلة والالفت للنظر أن 

التي يصفها بأنها باتت أقرب إل  االقتنا  بوا  النظر اإلسرائيلية. وم  ثاة يكون التفاهم م  الدوا 
ا  وليست العربية الاعتدلة أوال  في موااهة األخطار الخاراية  باعتبار أن دوا )إسرائيل( ليست عدو  

خطر ا  ثم تكون الخطوة التالية هو الافاوضا، م  أال حّل الا ية الفلسطينية  في ضوء التفاهاا، 
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م  دوا العالم العربي  فياا يلخص إعالمي ا  عنوان بال ل اإلقلياي  ال ي يعني الشراكة العربية في 
 ائي .ال ل  ويعني التطبي  أوال   وإنهاء ما يعرف فلسطيني ا ب ق عودة الال

 
وأّن  ُيصّلب مواقف الفلسطينيي   التسوية نتنياهو ليس صادق ا حي  يتهم م تار باريس بأّن  ُيبعد 

ويبعدهم أكثر ع  إاراء مفاوضا، مباشرة دون شروط مسباة. نتنياهو يواصل ال لوط عل  
يم باستارار السلطة  م  أال انت ا  الا يد م  التنازال،  و أن السلطة لم يعد أمامها سوم التسل

 الواق  الاائم.
باختصار فإن م تار باريس لم يادمنا ن و ال ل خطوة واحدة  رغم االحتفالية الكبيرة التي شهدتها 
باريس  ورغم الصبر عل  التسويف في عاد الا تار  وبا، عل  السلطة أن تنظر مرغاة في 

 وال في باب الافوضا،.الخطوة التالية التي لم ي ددها الا تار  ال في باب االستيطان  
 17/1/2017، فلسطين أون الين

 
 قطر وتركيا وكهرباء غزة .58

 عاموس هرئيل
تدخل قطر وتر يا يشكل  اا يبدو حال م قتا وا ئيا الزمة الكهرباء الصعبة في قطا  غ ة. وعود 

سلطة الاساعدة م  الدولتي  اللتي  ال تريدان رؤية ساوط حااس  م  شأنها أن تساعد في استارار ال
اإلسالمية في الاطا . وقد ااء أمس أن هناك شابا م  سكان مخيم لالائي  قد أحر  نفس  وأصيب 

سواء  األحارتشعل ال وء  األخير األسبو الكهرباء. أحدا   أزمةبليلة احت ااا عل   إصابة
   والتي أسهات في نشوئها.األزمةل ااس أو إسرائيل التي قد تت ال نتي ة ه ه 

في الائة بي  الادرة عل   100بسبب ف وة تبل   أخرم باء في غ ة تتفاقم م  سنة إل  الكهر  أزمة
العادية ين   النظا  في غ ة في سد ه ه الف وة  األيا الكهرباء م ليا وبي  حااة السكان. في  إنتاج

والاناطق التي ت صل عل  للا لسب  أو ثااني  األحياءم  خالا التوفير ال  ئي للكهرباء في 
عا، يوميا. وفي فصل الشتاء ي داد االستهالك للتدفئة وت طر حكومة حااس إل  تاصير الادة سا

ساعا، يوميا  وعل  خلفية ناص الوقود والاشكال، خطوط الكهرباء م  مصر  أرب لثال  أو 
. وقد نشأ خالف اقتصادي صعب بي  حااس وبي  السلطة الفلسطينية في را  هللا بخصوص أي ا

ب عل  الوقود م  اال الكهرباء التي تشتريها السلطة م  إسرائيل لاطا  غ ة. السلطة اباية ال رائ
 إمالءا،الفلسطينية التي تاوا ا ءا م  احتيااا، الاطا  في م اا الكهرباء ال تسار  إل  قبوا 

 م  حااس. أخرم 
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وتوقف العادية باو، مرض  في الاستشفيا،  األيا تاليص ت ويد الاطا  بالكهرباء تسبب في 
الظروف صعبة ادا إل  دراة اعلت اآلالف يخراون إل   أصب تالعااا. وقد  وإقالةالاصان  

النار في الهواء م  اال  بإطال الشار  واالحت اج ضد السلطة. وفي بعك ال اال، قامت حااس 
 بل ب أي االكهرباء  بل هو يتعلق  بأزمةتفريق الاتظاهري . والل ب في الاطا  ال يتعلق فا  

  حي  قاعت 2007قديم حوا الطرياة التي سيطر، فيها حااس عل  السلطة في الاطا  في العا  
م  إسرائيل   األخيرةال رب  أضرارم    الاطا إعاارأبناء فت  بشكل فظ  و  لا خيبة األمل حوا 

 «.ال رف الصامد»ال ي يتم بشكل بطيء ادا رغم مرور سنتي  ونصف عل  عالية 
مليون دوالر م  اال استارار م طة الطاقة في غ ة. وتر يا  12مس بأنها ستان  أعلنت قطر أوا أ

قلصت  أي األف ط  م  الوقود لتاكي  الل يي  م  ت اوز فصل الشتاء. ومصر  20سترسل 
ل ااس )العداء بينها وبي  حااس باي  الافاا ال ل  بشكل ا ئي عل  الاطا   ليس بسبب حبها 

العسكرية التي تادمها حااس لداعح في سيناء(  بل بسبب الاصال   عل  حال  بسبب الاساعدا،
 الاشتر ة والرغبة في مساعدة م اد دحالن  الاارب م  الااهرة  وال ي يريد تع ي  مكانت  في غ ة.

مصر تاو  بفت  معبر رف  لوقت أطوا  وبه ا هي تخفف م  الشعور باالختنا  في غ ة. وإسرائيل 
خ  اديد للكهرباء م  شأن  ت سي  البنية الت تية في الاطا . وفي  نشاءإم  ناحيتها تسع  إل  

نفس الوقت هناك م ادثا، أولية حوا بي  اللاز اإلسرائيلي للاطا  م  ال اوا التي تم اكتشافها في 
 الب ر الاتوس .

ال هاز العسكري اإلسرائيلي يعتاد أن حكم حااس مستار. فاا زاا معظم السكان ي يدون حااس  
الصواريا  وإطال وهي ما زالت تستطي  رد  التنظياا، السلفية الاتطرفة العاملة بالها  م  داعح. 

الصواريا  ترد حااس بشدة.  بإطال م  الاطا  ن و إسرائيل م دود. وعندما تاو  منظاة سلفية 
ة أوا أمس  ان هناك حادثة استثنائية أصابت فيها رصاصا، ارافة عسكرية في ال دود ال نوبي

للاطا . وقد رد ال يح اإلسرائيلي بالادفعية ودمر موق  ل ااس. ورسايا إسرائيل تلاي بالاس ولية 
عل  حااس وت علها تدف  ثا  م دود  رغم أن الطرفي  يدر ان أن منظاة صليرة هي الاس ولة 

 ع  ال ادثة.
قا  االحت اج  م   لك  التوتر الداخلي في الاطا   إل  دراة خروج الاتظاهري  إل  الشوار  رغم

إل  أن حكم حااس أصب  أقل سيطرة عل  الكرسي م  السابق. وه ه الانظاة تعيح  اإلشارةشأن  
خالفا، داخلية شديدة فياا يتعلق بتعيي  رئيس اديد للاكتب السياسي ل ااس بدال م  خالد مشعل. 

 بي  ال را  العسكري والسياسي. أي اوعل  ضوء الف وا، في الاواقف 
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إل  الاطا . فاد من ت  األمواا إرسااا إيران استلالا ه ا التوتر  حي  قامت باستئناف ت او 
مليون دوالر. ويبدو أن ه ا الابل  لهب اايع  لل را  العسكري.  80ل ااس في السنة الااضية 

تصاعد احت اج السكان بسبب الاياه والصرف الص ي  في تال  وإلاتتاب  ما ي د    أي اوإسرائيل 
ت اوا حااس تواي  النار ن و إسرائيل. والخطوا، التي قامت بها إسرائيل إل  اآلن م  اال أن 

الات دة إنها قد تصب  شديدة ادا خالا ثال   األممت سي  ظروف ال ياة في الاطا  والتي تاو  
 سنوا،  ما زالت ضعيفة وبطيئة.

ن الصدا  في ال فة اللربية أكثر في الوقت ال ي ت  ر في  إسرائيل وحااس م  الصدا  الاباشر  فإ
نشيطا م  حااس في منطاة را  هللا  مشبوهي  بايادة  13علنية. صبا  أمس اعتال الشباك وال يح 

الانظاة في الانطاة  ونال الااا لتلطية نشاطا، حااس ودعم عائال، الاخربي  واألسرم )ه ه 
 رائيل(.دون معارضة م  إس أي اتنف ها السلطة الفلسطينية  األعااا

السلطة  إلسااطكشف الخلية ي  د استارار نوايا حااس االستراتي ية »وااء في تارير الشباك أن 
م  حااس الخارج وم  الداخل. الخارج هو  لاة بديلة  أموااوأن الايادة حصلت عل  «. الفلسطينية

  إسرائيل لتر يا. رئيس مكتب حااس في تر يا  صال  العاروري ترك  اا يبدو الدولة ب ل  م
 أزمةوالواليا، الات دة  لك  نشاط الاكتب هناك مستار. وإسرائيل ال تاوا للا علنا  من  ت اوز 

 وتوقي  اتفا  التعوي ا، م  تر يا في السنة الااضية.« مرمرة»
 17/1/2017هآرتس 

 18/1/2017، القدس العربي، لندن
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